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Sammanfattning 

Året för barn- och utbildningsförvaltningen har styrts av de av kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden beslutade målen och strategierna för att öka kvaliteten i förskolan samt för förbättrade 
kunskapsresultat i skolan. Tre av nämndens fyra mål uppfylls och ett mål uppfyllts till stor del. Nämnden har 
under året biträtt i två uppdrag som båda är slutförda. 

Arbetet för att öka kvaliteten i förskolan har under året haft fokus i verksamheten med bland annat ett 
omfattande arbete för att kartlägga och identifiera kvaliteten i förskolans rutinsituationer. Detta arbete har gjorts i 
samarbete med all personal i förskolan. Utöver det har en stor utbildningsinsats genomförts i 
bemötandeutbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) riktad till alla pedagoger i förskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till 
typförskola. Syftet med typförskolan är att säkerställa att nya förskolor som uppförs ges de lokalmässiga 
förutsättningar som krävs för den förskoleverksamhet som Solna stad vill erbjuda. 

Som en del i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten i skolan påbörjade barn- och utbildningsförvaltningen 
2018 en satsning på utveckling av undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Fokus ligger på att utnyttja de 
digitala verktyg som redan finns på skolorna samt på att utbilda lärare i programmering så att de skall kunna 
undervisa enligt de nya läroplanstilläggen gällande digitalisering. Under året utbildades dessutom lärare i 
grundskolan om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade i juni 2018 beslut om att justera områdesorganisationen så att tre 
geografiska områden blir två, från och med den 1 januari 2019. Syftet är att effektivisera resursfördelningen inom 
respektive område och att lättare kunna säkerställa likvärdigheten. 

Barn- och utbildningsnämndens visar ett underskott med 20,4 mkr vilket motsvarar 1,5 procent av 
nettobudgeten. Underskottet förklaras av både högre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Orsaken till de 
högre intäkterna är ökade statsbidragsintäkter, ökade intäkter för föräldraavgifter för förskola och fritidshem, 
samt ökade intäkter för momskompensation beroende på fler elever hos fristående utövare. Orsaken till de högre 
kostnaderna är ökade kostnader för tilläggsbelopp inom grundskolan, fler elever i grund- och gymnasieskolan, 
fler elever och högre á priser i grundsärskola än budgeterat samt ökade strukturella kostnader bland annat i 
samband med öppnande av nya enheter. 

Intäkterna är 22,5 mkr högre än budgeterat beroende på ökade statsbidrag och högre intäkter för föräldraavgifter 
och momskompensation. Under 2018 fick staden ökade intäkter för statsbidrag bland annat för ökad 
simkunnighet i förskoleklass, mindre barngrupper, digitalisering av nationella prov, introduktionsprogram samt 
för ökad jämlikhet och kunskapsutveckling inom grundskolan. Föräldraavgifterna ökade mer än budgeterat 
beroende på fler barn och högre genomsnittlig avgift med anledning av indexuppräkningen av maxtaxan. 
Intäkterna för momskompensation ökade beroende på större andel barn och elever i fristående förskolor och 
skolor än budgeterat. 

Kostnaderna är 43 mkr högre än budget. Anledningen är främst ökade kostnader för fler elever än budgeterat på 
grund- och grundsärskolan. Dessutom har tilläggsbeloppen på grundskolan ökat mer än budgeterat. Under året 
har nya enheter öppnats som medfört strukturella kostnader. Kostnaderna för grundsärskolan har ökat mer än 
budgeterat både beroende på fler elever men också på ökade genomsnittliga kostnader per plats. Kostnaden för 
en plats i grundsärskolan varierar kraftigt beroende på elevens behov. 

Resultatet för nämndens enheter inom samtliga verksamheter är ett resultat i nivå med budgeterat. 

Nämndens ansvarsområden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 – 16 år får sina behov av omsorg 
och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och 
grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer 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. 
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Viktiga händelser 

Organisation 

Barn- och utbildningsnämnden fattade i juni 2018 beslut om att justera områdesorganisationen. Från och med 
den 1 januari 2019 kommer tre geografiska områden bli två; norra och södra. De verksamheter som tillhört det 
centrala området fördelas mellan det norra och det södra området. Syftet är att effektivisera resursfördelningen 
inom respektive område och att lättare kunna säkerställa likvärdigheten. Målet är att organisationsförändringen 
ska leda till ett ökat stöd för förskolechefer och rektorer att utveckla kärnverksamheten, vilket förvaltningen ser 
som en nyckelfaktor för att uppnå bättre resultat i verksamheterna. Följande förändringar har gjorts i våra 
verksamheter under året: 

 Sjötungans förskola avvecklades successivt under året. 

 Stenbacka förskolas verksamhet flyttade den 1 augusti till lokaler i samma fastighet som Rovans 
förskola. Tillsammans bildade Rovans förskola och Stenbacka förskola en gemensam förskoleenhet med 
namnet Huvudsta förskola. 

 Solskenets förskola öppnade i nyrenoverade lokaler i Råsunda den 1 augusti och barnen från Blomgatans 
förskola flyttade in. 

 Nämnden fattade i oktober beslut att förskolan Taurus flyttar till Tellus. Beslutet verkställs 1 januari 
2019. 

 Ekensbergsskolan utökade med årskurs 6. 

 Råsunda centralskola invigdes den 21 augusti i nyrenoverade lokaler i Råsunda. 

Lärmiljö och implementering av strategier 

Under året har barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrts av de av kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden beslutade strategierna för att öka kvaliteten i förskolan samt för förbättrade kunskapsresultat i 
skolan. Strategierna är beslutade för perioden 2018 till 2022. 

Förskolan 

Arbetet för att öka kvaliteten i förskolan har under året haft fokus ute i verksamheten med bland annat ett 
omfattande arbete för att kartlägga och identifiera kvaliteten i förskolans rutinsituationer. Detta arbete har gjorts i 
samarbete med all personal i förskolan. Utöver detta har en stor utbildningsinsats genomförts i 
bemötandeutbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) riktad till alla pedagoger i förskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till 
typförskola. Syftet med typförskolan är att säkerställa att nya förskolor som uppförs ges de lokalmässiga 
förutsättningar som krävs för den förskoleverksamhet som Solna stad vill erbjuda. 

Skolan 

Inför skolstarten 2018 startade barn- och utbildningsförvaltningen en satsning på utveckling av undervisningen 
med hjälp av digitala verktyg som en del i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten i skolan. Fokus ligger på 
att utnyttja de digitala verktyg som redan finns i våra skolor samt på att utbilda lärare i programmering så att de 
skall kunna undervisa enligt de nya läroplanstilläggen gällande digitalisering som trädde i kraft 1 juli 2018. Under 
året utbildades dessutom lärare i grundskolan om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen syftar 
till att bredda lärarnas verktygslåda gällande bemötande och extra anpassningar. I utbildningen ingår även att se 
över lärmiljön så att den är anpassad för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande. 

Tekniska förvaltningen har under året fokuserat på upprustning av skollokaler. Detta syns bland annat på 
Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan och Bergshamraskolan. Planering av lärarrum och studieplatser på nya 
Råsunda centralskola gjordes med utgångspunkt att öka vuxennärvaron och vid anpassningarna av lokalerna i 
Ekensbergsskolan var målet en kreativ miljö som inbjuder till ett lustfyllt lärande. 
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Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

  Nämndmål 

 
Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. 

 
Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. 

 
Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. 

 
Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 

Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till 

förskoleklass/skola. 

 Målet uppfylls i år 

Årets brukarundersökning visar att 90 procent av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolan, 
vilket är i nivå med föregående år. Det visar att det goda arbetet för att göra barnen trygga i förskolan, håller i sig. 
En sammanvägd bedömning av målet är att det uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att 
de utvärderingar som gjorts visar goda resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Stötta förskolecheferna i att organisera sig för kvalitet. 

 Fortsätta värdegrundsarbetet med fokus på bemötande. 80 pedagoger i förskolan utbildas varje termin i 
ABC (Alla Barn i Centrum). 

 Fortsätta utveckla rollen som förste förskollärare. 

 Utveckla den pedagogiska dokumentationen med stöd av digitala verktyg. 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i 
Solna stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). ABC i förskolan har fokus på förhållningssätt 
och värdegrundsarbete. Det handlar om positiv förstärkning av barnens beteenden och ger pedagogerna stöd att 
se sin egen roll. Utbildningen bygger på forskning kopplat till förhållningssätt och pedagogerna får med sig en 
verktygslåda som de kan använda i arbetet med barnen i förskolan. Utvärderingarna som gjorts visar att 
pedagogerna har förändrat sitt bemötande och antalet tillsägningar i förskolan har minskat. 

Förvaltningen har under året påbörjat ett arbete om kvalitet i förskola genom träffat personal på 27 av stadens 35 
förskolor. Pedagogerna har fått en kort föreläsning om kvalitetsbegreppet för att sedan tillsammans i arbetslagen 
diskutera kvalitet i rutinsituationer under en dag i förskolan. Övriga förskolor kommer att besökas i början av 
nästa år. 

I arbetet med kvalitet i förskola har även vårdnadshavare bjudits in till förvaltningen vid tre tillfällen för att 
utifrån ett vårdnadshavarperspektiv diskutera vad kvalitet i olika rutinsituationer i förskolan innebär. 

Rollen som förste förskollärare har utvärderats tillsammans med ansvariga förskolechefer. Utvärderingen visar att 

• • • 
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uppdragsbeskrivningen i det stora hela stämmer väl överens med det som kan förväntas av en förste 
förskollärare, men beskrivningen har reviderats för att ytterligare förtydliga vad som förväntas av rollen. 

Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången 

grundskola har god läsförståelse. 

 Målet uppfylls i år 

Screeningen av förskoleklass på våren 2018 visar att 99 procent av eleverna klarar screeningen jämfört med 83 
procent på höstterminen 2017. Det visar att förskoleklassen har ett fortsatt gott arbete för att eleverna ska få en 
god läsförståelse. Under höstterminen 2018 har en ny screening genomförts. Även den visar att 83 procent av 
eleverna klarar screeningen. 

Officiell statistik visar att resultaten i både årskurs 6 och årskurs 9 förbättrats i de nationella proven i 
läsförståelse. 

En sammanvägd bedömning av målet är att målet uppfylls i år. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg 

 Genomföra Läslyftet i förskolan 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med stadens IT-enhet inlett en utredning av en mer 
kostnadseffektiv digital enhet för eleverna i grundskola och gymnasiet. Eleverna på Råsunda centralskola och 
Bergshamraskolan har under hösten fått testa Windows 10s-datorer för att se om det är ett bra alternativ för 
verksamheterna att använda. Utvärdering visar att enheten uppfyller de krav som sattes inför testet och kommer 
nu att implementeras vid fortsatta inköp av digitala enheter. 

Cirka 150 pedagoger har under året deltagit i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för 
förskollärare. Pedagogerna lär sig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs och skrivutveckling. 
Satsningen har fått bra genomslag, 86 procent uppger att Läslyftet bidragit till ett gemensamt lärande för hela 
arbetslaget. 

Den centralt styrda insatsen av Läslyftet är avslutad men de flesta förskolor har valt att fortsätta arbetet med 
Läslyftet i förskolan på egen hand. 

Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet 

till gymnasiet. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

En jämförelse med tidigare år visar att kunskapsresultaten förbättras i år. Alla skolor har ökat sitt meritvärde i 
årskurs 9. Meritvärdet i årskurs 9 har enligt officiell statistik ökat till 230,2, en ökning med nästan 7 poäng, och 
andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 71,5 till 72,9 procent. Förvaltningen 
analyserar resultaten för att se vad orsakerna till de förbättrade resultaten är, i syfte att identifiera 
framgångsfaktorer. Tyvärr har antalet elever som är behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet 
sjunkit. Andelen som är behöriga har sjunkit från 84,9 till 83,7 procent. En fördjupad analys av resultaten är 
genomförd och visar bl.a. att ett fortsatt arbete med uppföljning och analys av resultat inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta. Utifrån resultatanalyserna sker arbetet med att utveckla undervisningen 
för att öka elevernas uppfyllelse av kunskapskraven. Arbetet behöver också fokusera på en likvärdig skola där 
verksamheten arbetar strukturerat med det kompensatoriska uppdraget. En sammanvägd bedömning av målet är 
att det uppfylls till stor del då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de utvärderingar som hittills 
gjorts visar på goda resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen 

 Förstärka värdegrundsuppdraget i skolan 

 Införa förstelärare i fritidshem 

För att kunna förbättra det systematiska kvalitetsarbetet har det gjorts en kartläggning av hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ser ut. Detta har gjorts genom att låta rektorer och förskolechefer i grupper utvärdera det 

• 
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befintliga arbetet. Ett nytt arbetssätt är även att det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs månadsvis för att 
synliggöra på varje nivå vad som behöver göras. Nästa steg är att hitta formerna för hur denna sammanställning 
ska presenteras och kommuniceras på alla nivåer i organisationen. Ett tidigare identifierat utvecklingsområde 
inom det systematiska kvalitetsarbetet var analysen av aktiviteter och resultat. För att förbättra dessa har ett antal 
workshops genomförts. Årets kvalitetsredovisningar visar på förbättring, framförallt av analyserna av elevernas 
resultat. 

Satsningen på värdegrundsarbetet har fortsatt under hösten. I början av höstterminen fick alla lärare i 
grundskolan lyssna till en inspirationsföreläsning som handlade om elevsyn och bemötande. Under hösten har 
lärarna påbörjat utbildningen i att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). 
Utbildningen har tagits emot väl av lärarna som ser att behovet av kunskap kring dessa elever är stort. 
Utbildningen fortsätter under våren. 

Rekrytering av förstelärare i fritidshem är genomförd och fyra tjänster som förstelärare i fritidshem är tillsatta. 

Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 

 Målet uppfylls i år 

Resultat från 2018 års brukarundersökning visar att tryggheten har ökat i stadens skolor, en trend som hållit i sig 
de senaste tre åren. Tryggheten har ökat med 3 procentenheter, från 85 procent år 2017 till 88 procent år 2018. 
Det visar att nämndens arbete för att öka tryggheten i skolan ger önskat resultat. En sammanvägd bedömning av 
målet är att det uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de utvärderingar som gjorts 
hittills visar på goda resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Genomföra aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar 

 Öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolan 

 Implementera Friends 

Aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar har framförallt varit informationsinsatser, exempelvis informationsbrev 
till elever och vårdnadshavare och information på föräldramöten. En av aktiviteterna har varit att uppmuntra 
elever och föräldrar till att i större utsträckning gå eller cykla till skolan. 

För att öka vuxennärvaron bland elever har detta perspektiv varit med vid planeringen av den nya 
högstadieskolan i Råsunda, Råsunda centralskola. Lärarrummen har fördelats på samtliga våningsplan i skolan, i 
syfte att öka vuxennärvaron där eleverna befinner sig. 

Läsåret 17/18 inledde Solna stads grundskolor ett samarbete med stiftelsen Friends där alla stadens grundskolor 
påbörjade Friends treårsprogram för att förebygga kränkande behandling. Alla skolor gjorde en enkät i november 
2017 där eleverna svarade på frågor gällande kränkande behandling och diskriminering. Varje skola fick 
återkoppling på sina resultat och en handlingsplan har upprättas utifrån resultatet. Därefter fick förvaltningen en 
sammanställning av resultatet på huvudmannanivå från stiftelsen Friends. Under hösten har arbetet fortsätt med 
utbildningar för rektorer och deras elevhälsoteam. En ny elevenkät genomfördes i november 2018. Utvärdering 
av samarbetet med Friends som helhet kommer att göras efter årsskiftet. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Uppföljningen av uppdragen visar om: 

  Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

  Uppdraget inte slutfört 

En sammanfattning av uppföljningen för uppdragen ser ut så här: 

Status Uppdrag 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ta fram en typförskola som kan ligga 
till grund för planering av förskolor. Typförskolan ska ge förutsättningar till barngrupper med storlekar i enlighet med 
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Status Uppdrag 

skolverkets riktmärken. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, 

kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram 

en strategi för att motverka hedersrelaterat våld. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld har avrapporterats till kommunstyrelsen i 
november. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ta fram 

en typförskola som kan ligga till grund för planering av förskolor. Typförskolan ska ge 

förutsättningar till barngrupper med storlekar i enlighet med skolverkets riktmärken. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en typförskola har avrapporterats till kommunstyrelsen i november. 

Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Barn- och utbildningsnämndens visar ett underskott med 20,4 mkr vilket motsvarar 1,5 procent av 
nettobudgeten. Underskottet förklaras av högre kostnader än budgeterat. Kostnaderna är 43 mkr högre än 
budget. Anledningen är främst ökade kostnader för fler elever än budgeterat på grund- och grundsärskolan. 
Dessutom har tilläggsbeloppen på grundskolan ökat mer än budgeterat. Under året har nya enheter öppnats som 
medfört strukturella kostnader. Kostnaderna för grundsärskolan har ökat mer än budgeterat både beroende på 
fler elever men också på ökade genomsnittliga kostnader per plats. Kostnaden för en plats i grundsärskolan 
varierar kraftigt beroende på elevens behov. 

Intäkterna är 22,5 mkr högre än budgeterat beroende på ökade statsbidrag och högre intäkter för föräldraavgifter 
och momskompensation. Under 2018 fick staden ökade intäkter för statsbidrag bland annat för ökad 
simkunnighet i förskoleklass, mindre barngrupper, digitalisering av nationella prov, introduktionsprogram samt 
för ökad jämlikhet och kunskapsutveckling inom grundskolan. Föräldraavgifterna ökade mer än budgeterat 
beroende på fler barn och högre genomsnittlig avgift med anledning av indexuppräkningen av maxtaxan. 
Intäkterna för momskompensation ökade beroende på större andel barn och elever i fristående förskolor och 
skolor än budgeterat. 

Gemensam verksamhet innehåller kostnader för myndighetsutövning och nämnd. Fördelat per verksamhet 
redovisar förskoleverksamheten ett överskott med 6,6 mkr. Anledningen är färre barn 1-5 år än budgeterat samt 
högre intäkter för föräldraavgifter. Grundskoleverksamheten visar ett underskott med 14,5 mkr. Den främsta 
orsaken är fler elever i grundskola i fristående skolor samt ökade kostnader för tilläggsbelopp. En orsak till det 
ökade tilläggsbeloppen är köp av platser för elever i behov särskilt stöd. Gymnasieverksamheten visar ett 
underskott med 0,7 mkr . Anledningen är framförallt att eleverna på genomsnittet valt andra program än 
budgeterat. Vidare redovisar grund- och gymnasiesärskolan tillsammans ett underskott med 5,6 mkr.  
Anledningen är fler elever och dyrare priser per plats. 

Med anledning av den nya organisationen 2018 redovisas resultatenheternas resultat tillsammans. Enheterna för 
gemensamt med sig underskotten från de senaste åren. Enheterna har tre år på sig att nå budget i balans. 

Resultatet för nämndens enheter inom samtliga verksamheter är i nivå med budgeterat. 

Nämnden har under 2018 haft strukturella kostnader i samband med verksamhetsförändringar, till exempel 
öppnandet av nya enheter samt sammangående av andra enheter. 

Den senaste prognosen visade ett bättre resultat än det slutliga. Ett av skälen är att fler elever än beräknat 
tillkommit sent på terminen. 
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Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 1 125 930 1 136 744 1 159 274 22 530 33 344 

Verksamhetens kostnader -2 392 290 -2 467 708 -2 510 660 -42 952 -118 370 

Nettokostnader -1 266 360 -1 330 964 -1 351 386 -20 422 -85 026 

Driftredovisning per verksamhetsområde januari - december (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Gemensam verksamhet -27 412 -24 088 -30 338 -6 250 -2 926 

Förskola -476 746 -497 214 -490 576 6 638 -13 830 

Grundskola -589 256 -625 806 -640 291 -14 485 -51 035 

Gymnasieskola -141 236 -153 872 -154 598 -726 -13 362 

Grundsärskola -21 820 -20 168 -25 768 -5 600 -3 948 

Gymnasiesärskola -9 890 -9 816 -9 816 0 74 

Summa -1 266 360 -1 330 964 -1 351 387 -20 423 -85 027 

Verksamhetens kostnader 

På kostnadssidan är resultatet ett underskott med 43 mkr, vilket motsvarar 1,7 procent. Anledningen är dels 
ökade volymer inom verksamhet grundskola, gymnasieskola och grundsärskola. Jämfört med budgeterat är det 
färre barn inom förskola och fler barn inom grund- och grundsärskola samt gymnasieskola. När det gäller elever i 
grundsärskola har antalet ökat samtidigt som kostnaden per plats ökat. Kostnaderna för tilläggsbelopp har ökat 
mer än budgeterat och till det kommer ökade strukturella kostnader bl.a. i samband med ny förskola och skola. 
Resultatenheternas resultat är i nivå med budget. De samlade intäkterna täcker de samlade kostnaderna. 
Resultatet redovisas sammantaget på grund av den nya organisation som infördes 2018. 

Kontoklass 4 avser köp av förskole- och skolplatser av fristående skolor och andra kommuner. Kostnaderna har 
ökat med 63,5 mkr vilket motsvarar 10,4 procent. Anledningen är fler barn i fristående och andra kommuners 
förskolor och skolor. 

Kontoklass 5 avser ökade kostnader för löner i stadens förskolor och skolor. Lönerna har ökat dels på grund av 
fler barn och elever men också på grund av ökat löneläge. 

Kontoklass 6 avser undervisningsmaterial inklusive it-material till elever och lärare. Kostnaderna har ökat 
beroende på fler elever men också på en ökad digitalisering. 

Kontoklass 7 avser högre kostnader för ökade kostnader för volymökning i förskolor och skolor. 

  

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -609 387 -672 867 -63 480 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -641 302 -662 164 -20 862 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -168 877 -176 490 -7 613 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -963 033 -990 452 -27 419 

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018 

Barn -och utbildningsnämnden har under året köpt förskole- och skolplatser för 670,6 mkr, en ökning med 
64,6 mkr jämfört med 2017 (9,6%). 

Under perioden januari till och med december 2018 har antalet barn och elever i fristående och andra 
kommuners skolor ökat med 535 barn. Sammanlagt var 12 438 barn inskrivna i förskole-, grundskole- eller 
gymnasieverksamhet. Av dessa gick 5 948 i fristående elever andra kommuners verksamheter. Det motsvarar 
47,8 procent. Året innan var andelen 44,9 procent. Skälet till ökningen är framför allt Raoul Wallenbergsskolan i 
Järva som successivt ökar elevantalet en årskurs per år den närmaste tiden. 

Inom förskolan köptes verksamhet för 248,9 mkr. I förskolan valde 44,7 procent fristående eller annan 
kommuns förskola. Året innan var andelen 43,2 procent. Antalet barn har under året ökat jämfört med året innan 



 

10 

B
arn

- o
ch

 u
tb

ild
n
in

g
sn

äm
n
d

en
 - Å

rsred
o

v
isn

in
g

 2
0
1

8
 

i både de egna kommunala förskolorna och i fristående förskolor. Andelen i andra kommuners förskolor har 
minskat. 

Inom grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem köptes verksamhet för 256,8 mkr. Andelen elever i 
grundskolan som väljer fristående eller annan kommuns skola ligger på 39,9 procent. Motsvarande siffra 2017 
var 36 procent. Antalet elever har minskat i de egna kommunala skolorna och andra kommuner skolor men ökat 
i fristående skolor. 

Inom gymnasieskolan köptes verksamhet för 145,6 mkr. I gymnasieskolan valde 89,5 procent fristående eller 
annan kommuns skola. Det är 2,6 procentenheter mer än 2017. Antalet elever ökar i den egna kommunala 
gymnasieskolan såväl som i fristående och andra kommuners skolor. 

Utöver platser i förskola, grundskola och gymnasium köps skolplatser inom grundsärskolan av både fristående 
och andra kommuner skolor för sammanlagt 14,7 mkr. Inom verksamhetsområde gymnasiesärskola har Solna 
stad ingen egen verksamhet utan samtliga platser köps av andra kommuner och fristående skolor, sammanlagt 
köps verksamhet för 5,5 mkr. 

Köp av huvudverksamhet (tkr) 

Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -606 005 -670 606 -64 601 

Verksamhetens intäkter 

Utfall 2018 är 33,3 mkr högre än budgeterat vilket motsvarar 2,9 procent. Anledningen är framförallt ökade 
intäkter för statsbidrag från Skolverket och andra statliga myndigheter samt ökade föräldraavgifter för förskole- 
och fritidshemsverksamhet. Jämfört med 2017 har intäkterna ökat på grund av fler barn och elever samt 
uppräkning av maxtaxan. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 1 125 930 1 159 274 33 344 

Investeringsutfall 

Nämndens nettoinvesteringar för 2018 är 8,7 mkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget på 0,7 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens större investeringar under 2018 har varit utrustning av den nya högstadieskolan 
Råsunda Centralskola, nya förskolan Solskenet samt diverse upprustning och lokalförändringar avseende 
Ekensbergsskolan för att behålla åk 6 på skolan. I Parkskolan har ett par nya klassrum iordningsställts och 
Bergshamraskolan har bland annat fått nya matsalsmöbler. Till det kommer diverse upprustning och utrustning 
av andra enheter. 

Nämndes nettoinvesteringar är 1,9 mkr högre 2018 jämfört med 2017, vilket förklaras av behov att utrusta de 
nya enheterna. 

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens utgifter -6 781 -8 000 -8 715 -715 -1 934 

Nettoutgifter -6 781 -8 000 -8 715 -715 -1 934 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen, förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt 
följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och 
utvecklar utbildningen. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser. 

 Planering 

 Genomförande 

 Uppföljning 

 Analys och bedömning 

Förskola 

För att kunna förbättra kvaliteten i förskolan har förvaltningen tillsammans med förskolechefer och merparten 
av pedagogerna i förskolan kartlagt vad kvalitet i förskolan kan vara. Utgångspunkten har varit att hitta kvalitet i 
förskolans rutinsituationer d v s de situationer som i stort sett alla förskolor har under en dag, t ex av- och 
påklädning, in- och utgång, lunch, mellanmål och toalettbesök. Detta har startat en tankeprocess hos 
pedagogerna kring hur de jobbar med kvalitet i sin vardag. Arbetet har lagt grunden till att gå vidare med övriga 
strategiområden, till exempel pedagogisk dokumentation. 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i 
Solna stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). ABC i förskolan har fokus på förhållningssätt 
och värdegrundsarbete. En första utvärdering av utbildningen visar att pedagogerna har förändrat sitt bemötande 
och antalet tillsägningar har minskat vilket leder till att skyddsfaktorerna för en positiv utveckling hos barnen 
stärks och riskfaktorerna minskar. Utbildningen ska slutföras inom tre år och under hösten 2018 har pedagoger 
från sex olika förskolor att genomfört utbildningen. Förskolecheferna har gjort en analys av barn i behov av 
särskilt stöd och arbetet i barnhälsoteam (BHT). Analysen visar att personalen upplever att BHT fungerar bra då 
alla barn regelbundet uppmärksammas. Det har varit ett bra kollegialt lärande då pedagogerna kan lära av 
varandra hur de kan hjälpa barn med problemskapande beteende. De pedagoger som gått ABC-utbildningen har 
kunnat hjälpa fler barn med problemskapande beteende med hjälp av sina kollegor, utan att ta hjälp av 
specialpedagog. ABC har hjälpt dem att flytta fokus från vad barnet gör, till vad pedagogerna och verksamheten 
behöver göra för att hjälpa barnet. På vissa förskolor har även antalet ansökningar om tilläggsbelopp sjunkit. 

Arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen har fortsatt. 
Formerna för det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Ramen för arbetet bygger på 
verksamhetsplanen, som följs upp i resultatprognosen, kvalitetsredovisningen och resultatdialogen mellan central 
förvaltning och förskolechef. Denna process är nu väl förankrad hos cheferna vilket har underlättat 
utvecklingsarbetet. Central förvaltning och förskolecheferna tog under våren 2018 ett beslut om att förskolans 
systematiska kvalitetsarbete ska följa läsåret istället för kalenderår. Tanken är att denna systematik bättre ska 
passa den verksamhet som förskolan utgör. En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är att alla klagomål 
som har kommit in till huvudmannen sammanställs varje månad för att se vilka verksamheter som klagomålen 
gäller samt vilken karaktär de är av. Förvaltningen analyserar och letar mönster i de klagomål som inkommer. 
Varje halvår skrivs en analysrapport över inkomna klagomål som används som underlag för kommande insatser. 

En utvärdering av uppdraget som förste förskollärare har gjorts tillsammans med de förskolechefer som har 
förste förskollärare i sin verksamhet. Utvärderingen visade att uppdragsbeskrivningen stämmer väl överens med 
det som kan förväntas av en förste förskollärare. Det som har tillkommit är att kraven i uppdraget har 
förtydligats, så att alla som blir förste förskollärare vet vad som förväntas av dem. Bland annat har det 
förtydligats hur stor del av sin tid en förste förskollärare ska ägna åt undervisning i barngrupp. 
Uppdragsbeskrivningen har även justerats för att tydliggöra förste förskollärarens viktiga roll som inspiratör och 
samtalsledare under de pedagogiska caféerna. 

Utvecklingen av förskolans arbetssätt med hjälp av digitala verktyg pågår enligt plan. En förutsättning för 
digitalisering i förskolan är nätverksanslutning. Ytterligare 9 förskolor har fått fiber installerat under sommaren 
2018. I och med denna investering har huvuddelen av de förskolelokaler som staden äger, en fiberuppkoppling. 
Denna investering kommer att förbättra möjligheten att nyttja digitala verktyg för att utveckla undervisningen på 
berörda förskolor. 

Införande av system för digital närvaro- och frånvarorapportering, "Nuddis", är slutfört. Solna stad har nu en 
digital enhet per pedagog. Detta skapar goda villkor för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala 
verktyg. Övriga insatser som gjorts för digitalisering av förskolan är: 

 Pedagogerna har fått utbildning i Office365 för att dels få stöd i att samarbeta bättre och dels för att 
kunna använda systemet som stöd för pedagogisk dokumentation. 

 Den digitala verktygslådan som togs fram hösten 2016, har utvärderats och reviderats. De applikationer 
som inte används har tagits bort, och nya har lagts till. 
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 Förskolorna har sedan våren 2017 jobbat med programmering med hjälp av robotar, så kallade 
”Beebots”. Under 2019 följs arbetet  upp inom ramen för ESF-projektet digitalt medarbetarskap. 

 Central förvaltning och förste förskollärarna ordnar pedagogiskt café för alla förskolepedagoger i Solna. 
Förste förskollärarna visar där på exempel hur de använder digitala verktyg i undervisningen och 
deltagarna har möjlighet att ställa frågor och diskutera utifrån det som förste förskollärarna har visat. 

Läslyftet har genomförts och deltagare på samtliga förskolor i staden har deltagit i 
kompetensutvecklingsinsatsen. En utvärdering av Läslyftet som helhet gjordes i maj/juni 2018. Utvärderingen 
visade bland annat att 86 procent av deltagarna upplevde att Läslyftet utvecklade dem som pedagoger och att 80 
procent av deltagarna upplevde att Läslyftet bidrog till ett gemensamt lärande för hela arbetslaget. Gällande 
barnens kunskaper utifrån Läslyftet så beskriver många pedagoger att barnens lust att läsa har ökat. De 
utvecklingsområden som lyfts fram i utvärderingen är bland annat att innehållet i huvudsak är inriktat mot de 
äldre barnen. Flera lyfter även fram att de önskade att hela arbetslaget skulle gå Läslyftet, inte bara förskollärarna. 
I början av läsåret 17/18 startade ett nätverk för handledarna i Läslyftet. Nätverket har syftat till att stötta 
handledarna genom kollegialt lärande och har även fungerat som ett verktyg för central förvaltning att hålla i 
samt följa utvecklingsinsatsen. Handledarna har beskrivit nätverket som ett mycket värdefullt stöd i deras 
handledarskap. 

Det inledande arbetet som gjorts för att kartlägga vad kvalitet i förskolan är, har lagt grunden till att utveckla den 
pedagogiska dokumentationen i förskolan. Framöver kommer förvaltningen att utarbeta en mall för 
pedagogisk dokumentation, så att det blir lika på alla förskolor. I övrigt har även utbildningen i Office365 
bidragit till att utveckla den pedagogiska dokumentationen. 

Förvaltningen har ansökt och blivit godkänd att deltaga i ett ESF-projekt med fokus på pedagogisk 
dokumentation i förskolan. Projektet heter Digitalt medarbetarskap och syftar till att höja den digitala 
kompetensen för personal inom förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass, kopplat till pedagogisk 
dokumentation. All anställd personal och ledning inom förskola, fritidshem och förskoleklass kommer att 
utbildas för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter samt öka den digitala kompetens inom de system 
som används. Projektet påbörjas med en planeringsfas (2018/2019), fortsätter med en genomförandefas 
(2019/2020) och avslutas med utvärderingsfas (2020/2021). 

2015 tog förvaltningen fram en strategi för språkutveckling i stadens förskolor och skolor. I språkstrategin lyfts 
Före Bornholmsmodellen fram som en metod som utvecklar barnens språkliga medvetenhet och på så vis 
underlättar läsinlärning. Före Bornholmsmodellen är en metod som förskolorna ska arbeta med systematiskt från 
2,5 år fram tills att barnen börjar i förskoleklass. Användandet av modellen följs upp halvårsvis genom en enkät. 
Användningen av Före Bornholmsmodellen har under de senaste två åren ökat märkbart. Vidare har Läslyftet 
genomförts med stor framgång och genomslag. Dessa två faktorer bidrar till att skapa goda förutsättningar för 
barnens läsinlärning i tidig skolgång. Det som behöver utvecklas är förskolornas användning av bild- och 
teckenstöd. 

Inför läsåret 2018/2019 aviserade regeringen om en ny läroplan för förskolan. För att påbörja implementeringen 
av genomfördes en studiedag med all personal i förskolan på temat lärande och undervisning. Under 
höstterminen har förskolechefsgruppen förberett implementering som startar tillsammans med pedagogerna 
under vårterminen.1 juli 2019 ska alla pedagoger i förskolan vara redo att börja undervisa enligt den nya 
läroplanen. 

Grundskola 

Tydligt pedagogiskt ledarskap 

I början av vårterminen fick rektorer och biträdande rektorer tillsammans diskutera pedagogiskt ledarskap, i syfte 
att få en gemensam bild av vad det innebär. Rektorerna enades om att Skolinspektionens definition av 
pedagogiskt ledarskap stämmer överens med deras definition av begreppet. Pedagogiskt ledarskap är allt som 
handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i 
skolan. Det innebär också att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och 
i sin utveckling. Det framkom i arbetet att alla medarbetare på en skola är en förutsättning för att rektor ska 
kunna vara en pedagogisk ledare. Förutsättningen för att det ska fungera är att rektor har stödfunktioner som kan 
avlasta eller hjälpa gällande främst lokaler, städ, mat, anställningar, budget och vikarier. Dessa stödfunktioner 
behöver finnas inom både den egna verksamheten och på central förvaltning. 

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande 

Under läsåret har både personalen i fritidshemmet och i förskoleklass genomgått en utbildning gällande 
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bemötande av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Effekterna av det arbetet följdes upp 
under höstterminen. Under arbetets gång har det framkommit att medarbetarna har fått nya, användbara 
kunskaper gällande elever med npf och lågaffektivt bemötande. Pedagogerna värdesätter det kollegiala lärandet 
och samtalen som förts under utbildningen. 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

Arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen fortsätter. 
Formerna för det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Ramen för arbetet bygger på 
verksamhetsplanen, som följs upp i rapport till rektor, resultatprognosen, kvalitetsredovisningen och 
resultatdialogen mellan central förvaltning och rektor. Sedan början av 2018 presenterar förvaltningen en 
sammanställning av en av stadens skolor för nämndens arbetsutskott. Sammanställningen består av fakta om 
skolan såsom antal elever, resultat på nationella prov, antal nyanlända elever, meritvärde, osv. Arbetsutskottets 
synpunkter sammanställs i ett protokoll som anmäls till nämnden och återrapporteras till rektor som underlag för 
eventuella åtgärder. 

Ett tidigare identifierat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet var analysen av aktiviteter och 
resultat. Årets kvalitetsredovisningar visar på förbättring men följande utvecklingsområden kvarstår: 

 Implementera analysmodellen och använda den i organisationens alla led 

 Det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmet 

 Följa upp elevernas resultat i grundsärskolan 

Rektorerna har lyft att huvudmannen bör följa upp klagomål på ett bättre sätt. Det har resulterat i att alla 
klagomål som har kommit in till huvudmannen sammanställs varje månad för att se vilka verksamheter de gäller 
samt vilken karaktär de är av. Förvaltningen analyserar och letar mönster i de klagomål som inkommer. Varje 
halvår skrivs en analysrapport över inkomna klagomål som används som underlag för kommande insatser. 

Utveckling av undervisningen 

I december antog Barn- och utbildningsnämnden en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Som ett avstamp 
i det arbetet höll Sten Colliander från föreningen Mensa en föreläsning för lärare i grundskola och gymnasium. I 
skolornas kvalitetsredovisningar för läsåret 17/18 uppmärksammas elever som behöver utmaningar i större 
utsträckning än tidigare. Implementeringen av handlingsplanen kommer att fortsätta i samband med den 
utbildning i bemötande av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) som alla lärare kommer att 
genomföra under läsåret 18/19. 

Under läsåret 17/18 har Ekensbergsskolan satsat på Singaporematematik för att höja matematikresultaten i 
årskurs 1-3. Utvecklingsledare skola och en av skolans förstelärare har gått en Masterteacher-utbildning för att bli 
behöriga i att utbilda andra lärare i Singaporematematik. Lärarna i årskurs 1-3 på Ekensbergsskolan har gått en 
tredagarsutbildning i Singaporematematik och därefter har de haft nätverksträffar med utvecklingsledare skola 
var tredje vecka. Träffarna har innehållit fördjupning i de olika momenten i Singaporematematik. Varje termin 
har en utvärdering gjorts tillsammans med lärarna i projektet. Utvärderingen visar att eleverna har fått bättre 
självförtroende i matematik och blivit mer motiverade i ämnet. Undervisningen är mer fokuserad på att eleverna 
ska prova olika matematiska lösningar först på egen hand, innan de diskuterar lösningarna i klassen tillsammans 
med läraren. 

Lärarna har också sett goda resultat i Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd under läsåret 17/18.  
Singaporematematikprojektet fortsätter under tre år och bedömningsstödet fortsätter att vara underlag fram till 
resultaten på de nationella proven i årskurs 3. 

Bedömning för lärande 

Under läsåret har ett antal insatser gjorts för att höja kompetensen inom bedömning. 

Granbackaskolans och Ekensbergsskolans lärare i årskurs 4-5 har under läsåret 17/18 haft en utbildning 
tillsammans med en forskare vid Karlstad universitet och tidigare expert i betyg och bedömning på Skolverket. 
Utvärdering av insatsen har visat att lärarna har utvecklat sin bedömarkompetens och är mer säkra på att kunna 
bedöma kvaliteten av elevens arbete kopplat till kunskapskraven. För att fortsätta arbetet med bedömning hos 
dessa grupper kommer samordnande utvecklingsledare fortsätta att träffa lärarna två gånger per termin. 

Det har även gjorts en särskild insats på Råsundaskolan gällande betyg och bedömning för lärare i årskurs 4-9. 
Anna Karlefjärd har föreläst för lärarna gällande bland annat tolkning av kunskapskraven och lärarna har haft ett 
pågående arbete med betyg och bedömning i grupp under hela läsåret. 
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Formativ bedömning är en viktig del av undervisningen för att elever ska kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Forskaren Alva Appelgren föreläste för alla lärare i grundskolan och på Solna gymnasium i 
februari 2018. Alva Appelgren har forskat på hur hjärnan reagerar på olika typer av återkoppling och gav under 
föreläsningen en forskningsbaserad grund för vilken återkoppling som för lärandet framåt, samt konkreta tips på 
hur lärare kan arbeta med effektiv återkoppling. I skolornas kvalitetsredovisningar framkommer att de flesta 
lärare arbetar med formativ bedömning och återkoppling i allt större utsträckning, särskilt med hjälp av de 
digitala metoder som var i fokus under läsåret 16/17. Lärare har särskilt uppmärksammat behovet av att vara 
tydliga med målet för eleverna så att de på så sätt kan styra eleverna rätt och återkopplingen kan bli mer effektiv 
när eleven är medveten om vart den är på väg. 

Från och med läsåret 18/19 måste de nationella proven rättas av en annan lärare än den undervisande läraren. 
Årets rättning har inte krävt mycket tid men organisationen kring rättningen har varit bristfällig vilket gjorde att 
det kollegiala lärandet inte fick önskad effekt. I fortsättningen bör skolorna organisera rättningen inom sin skola 
för att få en likvärdighet och ökad bedömarkompetens inom skolan. 

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet  

Läsåret 17/18 inledde Solna stads grundskolor ett samarbete med Friends där alla stadens grundskolor påbörjade 
Friends treårsprogram för att förebygga kränkande behandling. Alla skolor gjorde en enkät i november 2017 där 
eleverna svarade på frågor gällande kränkande behandling och diskriminering. Varje skola fick återkoppling på 
sina resultat och en handlingsplan upprättades utifrån resultatet. Därefter fick förvaltningen en sammanställning 
av resultatet på huvudmannanivå från stiftelsen Friends. Resultaten från enkätundersökningarna visar att de flesta 
elever trivs i skolan i Solna stad. 

All personal, inklusive vaktmästare och kökspersonal, har i år deltagit i Friends utbildning om att förebygga 
kränkande behandling. Det är viktigt i det förebyggande arbetat att all personal i en verksamhet har kunskaper 
och är involverade i arbetet. Alla mentorer har fått en metodutbildning och tillgång till Friends material för det 
förebyggande arbetet. I skolornas kvalitetsredovisningar framkommer att materialet är bra men måste användas 
mer metodiskt och kontinuerligt. Flera skolor beskriver att det behövs en gemensam plan i skolan där t ex 
gemensamma arbetsområden utifrån bestäms Friends material. 

Representanter från Friends och en forskare föreläste i början av höstterminen 2018 för alla skolledare. 
Föreläsningen handlade om rektorns roll och det systematiska kvalitetsarbetet i det förebyggande arbetet mot 
kränkande behandling. Deltagarna fick lyfta egna goda exempel och diskutera i grupp. Under hösten fortsatte 
arbetet med utbildningar för rektorer och elevhälsoteamen. 

Stödjande processer för lärande 

Lärare i fritidshem och förskollärare i förskoleklass har haft en utbildning i bemötande och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (npf) under hela läsåret. För lärarna började läsåret med en föreläsning av kommunens 
skolpsykologer som föreläste om lågaffektivt bemötande. 

I resultatprognoser och kvalitetsredovisningar framkommer det att det finns ett behov av fördjupat arbete med 
npf, extra anpassningar och bemötande. Alla lärare, förutom i matematik/naturorienterande ämnen årskurs 4-9, 
kommer under läsåret 18/19 få en fortbildning i npf, bemötande, positiv förstärkning samt svag- och 
särbegåvning genom kollegialt lärande. Innehållet är baserat på den kartläggning som gjordes genom en enkät 
bland alla lärare under våren 2018 samt information som framkommer i resultatprognoser och 
kvalitetsredovisningar gällande elevers resultat. 

Säkra kompetensförsörjningen 

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. En attraktiv arbetsgivare inom förskola och skola blir Solna 
bland annat genom att bedriva verksamheter som genomsyras av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt 
förutsättningar och goda resultat. Förvaltningen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra 
kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskole- och skolkommun. 

Under läsåret 17/18 har ansvaret för att placera VFU-studenter gått över till HR-avdelningen på 
stadsledningsförvaltningen. VFU-studenterna är en viktig del av skolornas kompetensförsörjning. Att ansvaret 
har förts över till HR har inneburit att de får direkt kontakt med studenterna vilket kan vara viktigt inför 
kommande rekryteringar. Tillsammans med ansvarig på HR har utvecklingsledare skola haft workshops med vfu-
handledare och vfu-samordnare på skolorna för att göra en uppdragsbeskrivning för vfu-handledarna, i syfte att 
höja kvaliteten för studenterna. 

Representanter från stadens förskolor och skolor har deltagit på skoljobbsmässan för att marknadsföra Solna 
stad som arbetsgivare. 
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Utvecklingsledare skola har deltagit i intervju för en artikel i tidningen X för att marknadsföra Solna stad som 
arbetsgivare och attrahera nya lärare till kommunen. 

Digitalisering 

För tredje året i rad har Barn- och utbildningsförvaltningen åkt med en grupp medarbetare till BETT-mässan i 
London för att hämta ny inspiration och nya kunskaper för det fortsatta arbetet med digitalisering. I år bestod 
gruppen av representanter från central förvaltning, personal från Ekensbergsskolan och Granbackaskolan, 
modersmålsenheten samt en stor grupp medarbetare från Solna gymnasium. Temat på årets resa var "Koden till 
skolutveckling - Make IT happen". Fokus låg på den nationella strategin för skolans digitalisering som togs i 
oktober 2017 samt de läroplansförändringar som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Digitalisering finns nu tydligt inskrivet i läroplanen och på plats fanns ett antal forskare som redovisade hur 
lärare kan arbeta digitaliserat i klassrummet baserat på forskning. Bland annat lyftes Skriva sig till lärande (STL) 
fram som en metod, vilket två skolor i Solna utbildar sig i idag. 

Solnas förskolor och skolors digitalisering är på rätt väg. Rektorer och förskolechefer behöver få fördjupad 
kunskap om vart digitaliseringen är på väg, skapa visioner och mål för sina verksamheter tillsammans med 
medarbetarna samt hålla i och hålla ut. 

1 juli 2018 infördes programmering i läroplanen. Under våren startade en planering av utvecklingsledare och 
områdeschefer för att se till att alla lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen är redo att undervisa i 
programmering. Utbildningen startade under hösten och har nått halvvägs. 

Stadens förstelärare har tillsammans med digis-inspiratörerna skapat en aktivitetsplan gällande de nya 
skrivningarna om digitalisering i läroplanen. Alla lärare i staden har fått lämna synpunkter på aktivitetsplanen. 
Under hösten används planen av lärarna. 

Grundsärskola 

Grundsärskolans lärare har haft en workshop tillsammans med en forskare vid Karlstad universitet och tidigare 
expert i betyg och bedömning på Skolverket. Efter utbildningen uttryckte lärarna att det finns ett stort behov för 
fortsatt fortbildning inom området bedömning. Under läsåret 18/19 kommer alla lärare att få fortsatt 
kompetensutveckling gällande undervisning kopplat till bedömning i särskolan under ledning av Pernilla 
Lundgren, tidigare expert i betyg och bedömning på Skolverket. 

Fritidshem 

Lärare i fritidshem och förskollärare i förskoleklass har haft en utbildning i bemötande och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (npf) under hela läsåret. De har även deltagit i metodutbildning av stiftelsen Friends, i syfte 
att jobba förebyggande mot kränkande behandling. 

All anställd personal och ledning inom förskola, fritidshem och förskoleklass kommer att utbildas för att öka 
kunskapen om digitaliseringens möjligheter samt öka deltagarnas digitala kompetens inom de system som de 
använder. 

I Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Solna stads förskolor och skolor under våren 2018, 
uppmärksammades att fritidshemmens arbete inte syns i skolornas systematiska kvalitetsarbete. För att synliggöra 
det systematiska kvalitetsarbetet har en egen rapportdel skapats i uppföljningsrapporterna i Stratsys. Där följs det 
centrala innehållet i fritidshemmets kapitel i Lgr 11 upp. Skolorna har också fått instruktioner om att 
verksamhetsplanen måste göras på fritidshemmets nivå och att aktiviteterna måste utgå ifrån fritidshemmets 
behov. 

Gymnasium 

Alla lärare i matematik på Solna gymnasium har påbörjat utbildning i programmering, då det ingår i läroplanen. 
Utbildningen påbörjades under vårterminen 2018 och fortsätter läsåret 18/19. 

Ledning och personal på Solna gymnasium har under våren 2018 jobbat med värdegrundsarbetet. De har använt 
sig av Skolverkets moduler som stöd. Lärarna har delat in sig i tvärgrupper, över ämnes- och programgränser, för 
att lära av varandra. 

I Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolan i Solna framkom att uppföljningen av elevers resultat på 
introduktionsprogrammet inte var tillfredsställande.  Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har nu 
Solna gymnasium börjat följa upp resultatet i verksamhetsplan och kvalitetsredovisning. 

I analysen av elevernas resultat har det framkommit ett stort behov av språkutvecklande arbetssätt i 
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undervisningen på Solna gymnasium. Analysen visar att brister i språket är den största orsaken till att eleverna 
inte får högre uppfyllelse av kunskapskraven. Alla lärare på Solna gymnasium har därför i år 
kompentensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen inledde under året ett samverkansprojekt med Solna gymnasium. Projektet inleddes 
under juni månad och under höstterminen har ett antal aktiviteter att genomförts. Syftet är att förebygga och 
stärka ungdomars psykiska och sexuella hälsa och välbefinnande. Tillsammans arbetar skola och 
ungdomsmottagning fram insatser riktade till eleverna med ett särskilt fokus på nyanlända elever. Syftet med 
projektet anses vara uppfyllt då besöksantalet till barnmorskornas drop-in tider legat högt under hela terminen 
samt att tiderna hos kurator/psykolog blivit alltmer eftertraktade. 

Nyanlända 

Central förvaltning har i samverkan med pedagoger och specialpedagoger tagit fram riktlinjer för mottagande av 
nyanlända barn i förskolan. De ska följas för att nyanlända barn ska få ett likvärdigt mottagande i kommunens 
förskolor. Förskolecheferna har getts i uppdrag att implementera och upprätthålla riktlinjerna. 

Klagomål 

Huvudmannen tog läsåret 2017/18 emot 103 stycken klagomål, varav 56 stycken hanterades på 
huvudmannanivå, d v s av en utredare vid central förvaltning, och 47 stycken har överlämnats till berörd förskola 
eller skola för vidare hantering. 64 klagomål gällde skola och 39 klagomål gällde förskola. Majoriteten av anmälda 
klagomål handlade om kränkande behandling. 

Utvecklingsåtgärder läsåret 2018/19 

 Huvudmannen arbetar för att ge skolorna ökat stöd i sitt arbete mot kränkande behandling. I detta ingår 
särskilt skolans åtgärder när de får kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. 

 Huvudmannen ska stötta förskolor och skolor i att hitta bättre former för kommunikation och 
samverkan med hemmet. 

 Rutin för utredning av klagomål ska förtydligas och särskilt lyfta fram barnets rätt att komma till tals. 

 Rutin för förskolornas och skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd ska förtydligas och 
särskilt lyfta fram vårdnadshavarens inkludering i arbetet. 

 En broschyr som riktar sig till vårdnadshavare gällande personalens anmälningsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 14 kap 1 § ska tas fram i samarbete med socialförvaltningen. 

 Huvudmannen ger riktat stöd till enskilda verksamheter, t.ex. i att kartlägga utvecklingsområden och ta 
fram åtgärdsplaner. 

Tillsyn för fristående förskolor 

Kommunen har enligt skollagen tillsynsansvar över fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. I Solna 
stad finns 34 fristående förskolor och 10 pedagogisk omsorg. Var tredje år genomförs en planerad tillsyn vid 
respektive verksamhet och vid behov kan en riktad tillsyn genomföras. Vid nyetablering ska en tillsyn 
genomföras inom sex månader efter verksamhetens startat. Under 2018 har det genomförts 14 planerade 
tillsyner, 12 förskolor och två pedagogisk omsorg har besökts och granskats. Dessutom har en riktad tillsyn 
genomförts. Under året har en ny förskola öppnat sin verksamhet. 

Tolv tillsyner har avslutats under 2018 av dem påbörjades sju under 2017. Sex tillsyner avslutades utan 
ingripanden i form av sanktioner och sex avslutades efter att huvudmannen redovisat att brister åtgärdats. 
Inklusive de tillsyner som påbörjades 2017 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om 36 förelägganden, tre 
anmärkningar och 69 råd och vägledning. Av dem har tio förelägganden och två anmärkningar åtgärdats för 
övriga pågår tillsynerna. 

Det finns 13 förelägganden angående systematiskt kvalitetsarbete, sex förelägganden gällande andel förskollärare, 
sex gäller huvudmannens organisation för att säkerställa att en legitimerad förskollärare ansvarar för samtliga 
barns undervisning. Fyra förelägganden avser övrig personals kunskap och kompetens och fem barngruppernas 
storlek och sammansättning. Två förelägganden gäller konfessionella inslag. 

Förvaltningen har reviderat reglerna för etablering av fristående förskola i Solna stad med anledning av 
förändringar i 2 och 26 kap. skollagen som träder i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat 
tydligare krav på ägar- och ledningskretsen både vid nyetablering och vid tillsyn av redan godkända huvudmän. 
Förvaltningen har i samband med detta även reviderat riktlinjerna för tillsyn av fristående förskolor och en skild 
pedagogisk omsorg. 
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Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, 
erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att 
utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i 
delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt arbete 

Nämndens internationella arbete bidrar till uppfyllelse av nämndmålen. Olika former av internationella 
samarbeten ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker främst inom ämnena 
samhällskunskap och språk. För att höja kunskapsresultaten behövs det identifieras goda exempel från andra 
länder för att förbättra undervisningen i läsförståelse. På samma sätt behöver vi ta lärdom av hur andra länder 
utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. 

På förvaltningsövergripande nivå har följande aktiviteter genomförts: 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har för tredje året deltagit i den internationella BETT-mässan i 
London för att ta del av forskning kring och utveckling av framgångsrika metoder för digitalisering i 
förskola och skola. 

 Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Förvaltningen har under 
perioden deltagit i möten i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical 
Friend Review” – vänskaplig kollegial granskning. I maj studerade deltagarna utbildning i Tallinn, 
Estland och i november visade Amsterdam, Nederländerna sitt utbildningssystem. Mötena ger möjlighet 
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, förutom med värdstaden, även men kollegor från andra europeiska 
städer. 

 Förvaltningen deltar i projektet ”Digitalt medarbetarskap” som beviljades finansiering från Europeiska 
Socialfonden i juni. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka 
den digitala kompetensen bland annat hos anställda i förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass. 
Projektet startar den 1 september 2018 och avslutas 2021. 

På verksamhetsnivå har följande aktiviteter genomförts: 

 Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina med fokus på språk, kultur 
och interkulturell kompetens för elever samt utbyte inom specifika ämnesområden som matematik och 
biologi för lärare. Som ett centralt inslag i samarbetsprojektet har 16 elever och 5 lärare besökt den 
kinesiska partnerskolan under året. De elever som deltagit har ökat sin måluppfyllelse och höjt sina betyg 
i flera ämnen. De har även mognat och uppvisar stora skillnader i perspektiv såväl på sig själva som på 
andra och sin omvärld. Detta delfinansieras av Atlasprogrammet samt med resebidrag från 
internationella kommittén. 

 Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med en skola i Voorburg, Nederländerna. Fokus är på 
utbyte/utveckling av Entreprenörskap och Innovationer. Inför ansökan besökte personal från Solna 
Gymnasium partnerskolan i Voorburg för att planera projektet tillsammans. Detta delfinansieras av 
Erasmus + programmet. 

 Solna Gymnasium deltar i ett nordiskt samarbetsprojekt som leds av gymnasiet i Solnas vänort Gladsaxe, 
Danmark. Gymnasiet i vänorten Pirkkala, Finland samt Gladsaxes estniska vänort Haabersti, deltar 
också. Fokus är på integration av nyanlända och delfinansieras av Nordplus programmet. 

 Två nya skolambassadörer för EU har utbildats under året. Det ettåriga utbildningsprogrammet omfattar 
utbildning på plats i Bryssel för både rektor och ambassadör samt kompletterande aktiviteter på 
hemmaplan i Sverige för ambassadörerna. Syftet är att stärka EU-kunskap och internationalisering i 
skolan. Skolambassadörer för EU finns nu i Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium. 
Utbildningen finansieras av Universitets- och högskolrådet. 

 Skytteholmsskolan har under året diplomerats som ambassadörsskola för EU inom ramen för 
Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Skolan har utbildat juniorambassadörer bland eleverna. 
De ska i sin tur informera och utbilda andra elever på skolan om EU. Även Ulriksdalsskolan har antagits 
till ambassadörsskoleprogrammet. 

Internationella resor 



 

18 

B
arn

- o
ch

 u
tb

ild
n
in

g
sn

äm
n
d

en
 - Å

rsred
o

v
isn

in
g

 2
0
1

8
 

Åtta internationella resor har beviljats under året. Bland annat har lärare på sjukhusskolan varit på en konferens i 
Polen som anordnas av organisationen HOPE (hospital organisation of pedagogues in Europe). Där fick de 
ökade kunskaper om inkludering av sjuka barn och de fick dela med sig av hur sjukhuslärare i Sverige arbetar. 
Lärare på Ekensbergsskolan har tillsammans med samordnande utvecklingsledare varit i Singapore som en del av 
master-teacher utbildningen i Singaporematematik. 

Likabehandlingsarbete 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. 
Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna 
skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid 
läsårets slut. 

Under 2018 har följande förvaltningsövergripande aktiviteter genomförts: 

 Förvaltningens rutiner vid diskriminering och sexuella trakasserier har förtydligats och aktualiserats 

 Det treåriga samarbetet med stiftelsen Friends inleddes läsåret 17/18 och pågår enligt plan. En elevenkät 
har genomförts på varje grundskola. Personal och skolledning har gått utbildning i hur skolan kan jobba 
förebyggande och främjande mot kränkande behandling. 

 Rutinerna för anmälan och utredning av kränkande behandling har reviderats och inkluderas nu i det 
systematiska kvalitetsarbetet. En utredningsgrupp har skapats för att tillsammans jobba med 
sammanställning och analys av inkomna anmälningar på huvudmannanivå. 

 I början av höstterminen fick alla lärare i grundskolan lyssna till inspirationsföreläsaren Mikael 
Gunnarsson som pratade om elevsyn och bemötande. Arbetet har fortsatt under hösten då lärarna fått 
handledning i att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). 

Miljöarbete 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Kemikaliesmart förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. 
Under 2018 har arbetet fortsatt enligt planen. Fokus har varit på att löpande byta ut leksaker i förskolan. Några 
förskolor har flyttat till nya lokaler under året och därmed haft möjlighet att rensa och byta ut både möbler och 
leksaker till kemikaliesmarta sådana. Åtgärdsplanen kommer att ingå i förskolans och skolans 
egenkontrollprogram, för att göra egenkontrollen mer samlad och effektiv.  Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av 
inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 

Arbete med matsvinn 

Det pågår ett aktivt arbete i skolorna tillsammans med stadens upphandlade leverantör kring att minska 
matsvinnet, exempelvis har Bergshamraskolan under december påbörjat ett matsvinnsprojekt som redan visar på 
goda resultat. Arbetet bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt 
resursanvändande. 

Säkra skolvägar 

Planen för säkra skolvägar beslutades i barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden under slutet av 2017 och följdes av en genomförandeplan, som klubbades i april i år. I planen 
ingår att skapa förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan. Aktiviteterna har framförallt 
varit att uppmuntra och upplysa för att nå ändrat beteende, exempelvis genom skolkampanjer med information 
och att underlätta vandrande/cyklande skolbussar. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i 
miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Måltidstjänst och upphandlingar 

Barn och elever i Solna stads verksamheter behöver god och näringsriktiga måltider för att orka hela dagen. 
Under året har upphandling av skolmat och grossistlivsmedel genomförts för stadens förskolor och skolor, med 
nya högre kvalitetskrav bland annat gällande svensk djurskyddslagstiftning, miljökrav på transporter och krav på 
ekologiska matvaror. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en 
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god livsmiljö 

  

  

  

Medarbetare 

Som ett led i att nå målet att förskolans arbete ska leda till att barnen är väl förberedda till övergången till 
förskoleklass/skola har nämnden utvärderat uppdraget som förste förskollärare. Uppdragsbeskrivningen har  
tydliggjorts så att förste förskollärarens viktiga roll som inspiratör lyfts fram. Utöver det har en stor 
utbildningsinsats genomförts i bemötandeutbildningen ABC riktad till alla pedgoger i förskolan. Cirka 150 
pedagoger har under året deltagit i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för 
förskollärare. 

Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten i fritidshemmen har förvaltningen under 2018 utsett fyra 
förstelärare i fritidshem. 

För att bidra till att uppnå målen för grundskolan har några skolor ingått i ett KI-projektet om arbetsmiljö i 
skolan. De har fått aktiv handledning från ett forskarteam och fortsätter nu arbetet på egen hand. 

Under året utbildades lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem om neuropsykiatiska 
funktionsnedsättningar, npf. Lärare i grundskolan och på gymnasiet har dessutom utbildats i programmering för 
att kunna undervisa enligt de nya målen gällande digitalisering i läroplanen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade i december 2018 totalt 1 415 anställda, var av 1 125 kvinnor och 290 
män. Den årliga mätningen av stadens sjukfrånvaro visar att sjukfrånvaron  har ökat, från 7,2 procent 2017 till 
7,6 procent 2018. Till skillnad från 2017 har männens sjukfrånvaro ökat mer än kvinnornas. Även Solna stads 
samlade sjukfrånvaro har ökat under perioden från 6,8 procent till 6,9 procent. 

Framtida utmaningar och förändringar 

Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2019 fokusera på att skapa en organisation som är stabil och 
förutsägbar. Det innebär tydliga processer, god internkommunikation och en tydlig ansvarsfördelning. 
Förskolechefer och rektorer ska ha goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, t.ex. ekonomiska 
förutsättningar, verksamhetsanpassade lokaler, tillgång till centrala stödfunktioner som juridik och IT, samt goda 
samarbeten med andra förvaltningar. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2019 fortsätta att arbeta med strategi för att öka kvaliteten i 
förskolan respektive strategi för förbättrade kunskapsresultaten i skolan. Visionen är att Solna stad ska vara en 
attraktiv förskole- och skolkommun där verksamheterna genomsyras av hög kvalitet och goda resultat. 

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning framöver. Det är därför viktigt att Solna är en attraktiv 
arbetsgivare som lyckas behålla sin personal över tid, och samtidigt lyckas attrahera ny personal. 

Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat planeringen av ny skola i Huvudsta. Det har bildats en projektgrupp 
med deltagare från Tallbackaskolan för att ta fram underlag. Hittills har det gjorts studiebesök på Raoul 
Wallenbergskolan, Ulriksdalsskolan och Råsunda centralskola för att identifiera goda exempel. Staden har tagit 
fram en första skiss för hur skolan kommer att se ut inför detaljplanearbetet. Viktiga faktorer i arbetet är 
tillgänglighet, hög vuxennärvaro och trygghet. 

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. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Procapita Genomförd under hösten. Avtalet är förlängt 

Möbler skola centrala Solna Genomförd inför skolstart höstterminen 2018. 

Ramavtal för stadens skyltprogram Stadsövergripande upphandling. ej gjort 
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Konsult för lokalplanering Upphandlingen slutförd under våren 2018. 

Kopiatorer Genomförd 

Avfallshantering Genomförd 

Matavtalet förskola/skola Genomförd under hösten 2018. Börjar gälla 2019. 

System för genomförande av digitala prov Genomförd hösten 2018. 

  

  

Avtalsuppföljning 

Stadens gemensamma städavtal har följts upp fyra gånger under året. Varje enhet har också operationella möten 
tio gånger per år. Utöver det har förvaltningen löpande kontakter vid behov med respektive leverantör. 

Avtal om mat till förskolor och skolor följs upp en gång per termin samt vid behov. 

Tillsammans med stadsledningsförvaltning har en genomlysning gjorts av förvaltningens inköpsrutiner, 
omfattning av kortinköp och inköp kopplat till ramavtal samt analys av förbättringar gällande avtalstrohet. 

Intern kontroll 

När det gäller de ekonomiska kontrollmomenten har förvaltningen kontinuerligt utfört det som beskrivits i 
internkontrollplanen. Inga anmärkningar har framkommit. 

Kontroll av de övriga processerna har genomförts. Inga eller få avvikelser har uppmärksammats. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Ekonomi Leverantörers ekonomiska 
ställning och seriositet 

Kontrollera att det finns rutiner för att 
följa upp leverantörers ekonomiska 
ställning och att dessa efterföljs 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Utbetalningarna följs upp dagligen under 
året av stadsledningsförvaltningen. 
Utbetalningarna har följt stadens 
regelverk och ingen anmärkning har 
framkommit. 

Utbetalningarna i Beräkna & Betala 
kontrolleras löpande och justeras i 
samband med månadskörningarna den 
15:e varje månad. 

Kontroll av utbetalningar 
samt redovisning av 
representation 

Kontrollerar att rutiner för representation 
och redovisning av representation följs.  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Tre enheter har fel konterat 
representation. Moms felaktigt redovisat 
på en av de kontrollerade fakturorna. 
Felaktig beslutsattestant. De felaktiga 
fakturorna har rättats av respektive 
enhet. 

Utbetalning av peng till 
fristående verksamhet 

Kontroll av att rätt peng betalas ut. 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Utbetalningarna i Beräkna & Betala 
kontrolleras löpande och justeras i 
samband med månadskörningarna den 
15:e varje månad. 

Verksamhet
sprocesser 

Avtalstrohet Genomföra inköpsanalys av samtliga 
inköp.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Avtalstroheten under 2018 var 96 
procent. Motsvarande siffra 2017 var 88 
procent. 

• 

• 

• 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Uppföljning utifrån program 
för uppföljning av kommunalt 
och privat driven verksamhet 

Kontroll (stickprov) av att privata och 
kommunala utförare behandlas lika 
gällande information 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Samma information beträffande peng 
mm skickas till samtliga enheter med 
barn och elever från Solna stad. Externa 
utförare erbjuds att komma på 
informationsträffar. 

Avtals- och 
entreprenaduppföljning 

Genomföra stickprov för att säkerställa 
att uppföljningsplanerna efterlevs.  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Stickprov har genomförts och ingen brist 
har framkommit. 

Elevnärvaro Förvaltningen följer upp elevhälsans 
rutiner för hög frånvaro samt att dessa 
efterlevs. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Följs kontinuerligt upp genom kontakt 
med respektive skolas elevhälsoteam. 
Vid hög elevfrånvaro kopplas central 
förvaltning in för att exempelvis hitta 
alternativa placeringar. 

Arbetsmiljö för personal Förvaltningen ansvarar för att kontrollera 
att  incidenter anmäls och följs upp i 
stadens system, för rapportering av 
händelser i arbetsmiljön, KIA 

 Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Enheterna rapporterar incidenter i KIA. 
Uppföljning sker kvartalsvis. 

Klagomålshantering Kontrollera att förvaltningen har rutiner 
för klagomålshantering samt att dessa 
efterföljs. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Rutiner för klagomålshantering har följts. 
Handläggningstiden har under året 
förkortats. 

Kvalitetsarbete i förskola i 
egen regi 

Granska kvaliteten i förskolor i egen regi 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Arbetet för att öka kvaliteten i förskolan 
har under året haft fokus i verksamheten 
med bland annat ett omfattande arbete 
med att kartlägga och identifiera 
kvaliteten i förskolans rutinsituationer. 
Enheterna har besökts av 
förvaltningsledningen. 

 

• 

• 
• 

• 
• 




