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Delårsrapport per april 2019 

SKOLNÄMNDEN 
SKN/2019:454 tidigare BUN/2018:1 

Behandlas på Skolnämnden den 13 juni 2019 
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Sammanfattning 

Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både skolor och förskolor. Orsaken till förändringen 
är att förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att 
likvärdigheten mellan skolor och förskolor försämrats. Rektorernas och förskolechefernas arbete leds sedan beslut i 
skolnämnden den 21 februari av en gemensam skolchef. 

Utifrån prognosen över behovet av skolplatser har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
stadsledningsförvaltningen gjort en skolplanering fram till år 2025. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Nämndens nettokostnad för första tertialet är 479,3 mkr vilket är 21,2 mkr högre än budgeten för perioden. 
Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Avvikelsen för periodens nettokostnad beror till störst del på högre personalkostnader och högre interna kostnader 
för elev- och barnpeng. Prognosen visar på att personalkostnaderna kommer att minska under andra halvåret då 
verksamheten under våren arbetar med att anpassa antalet platser och organisation utifrån behoven. 

Årsprognosen för nämnden är osäker så här tidigt på året eftersom organisationen för det nya läsåret inte är klar 
ännu och behovet av förskole- och skolplatser kan förändras. Den senaste befolkningsprognosen visar på en något 
lägre ökning av antalet barn i åldern 1 - 16 år jämfört med den prognos som legat till grund för budgeten. Utifrån de 
minskade volymerna krävs en anpassning av antalet förskole- och grundskoleplatser och organisation inför det nya 
läsåret. 

Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar inga avvikelser jämfört med budget eller föregående år. 

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. 

Viktiga händelser 

Organisation 

Rektorernas och förskolechefernas arbete leds sedan beslut i skolnämnden den 21 februari av en gemensam 
skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i 
verksamheterna. 

Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både skolor och förskolor. Orsaken till förändringen 
är att förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att 
likvärdigheten mellan skolor och förskolor försämrats. 

Under 2018 hade kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behoven av kommunal service fram till 2030. 
Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen sett över och brutit ner behovet 
av platser per område och gjort en skolplanering. I södra Solna kommer behovet av skolplatser kunna mötas av den 
nya skolan i Huvudsta, som planering pågår för. När den nya Huvudstaskolan står färdig 2022, får Granbackaskolan 
ett fokus på grundskola från förskoleklass till årskurs 3. För norra Solna finns ett behov av att anpassa skolplatserna 
till var behoven finns. Genom att tillskapa en högstadieskola i Bagartorp och göra om stadieindelningen på 
Bergshamraskolan från förskoleklass till årskurs 6 anpassas platserna till behoven. På Bergshamraskolan görs en 
satsning på att bygga upp nya skolplatser för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kommer att vända sig till 
elever från förskoleklass till årskurs 6. 
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Rektor på Skytteholmsskolan har fattat beslut om att starta fotbollsprofil med början läsåret 2019/20 med en första 
fotbollsklass i årskurs 7. Därefter startar en ny klass varje nytt läsår, för att på sikt ha en fotbollsklass i varje årskurs 
(7–9). 

Under perioden har förvaltningen tagit fram nya anvisningar och rutiner för ansökningsprocessen för tilläggsbelopp 
i förskola, grundskola och gymnasieskola. De nya rutinerna har tagits fram i syfte att möta kraven i skollagen, så att 
prövningen av tilläggsbelopp sker på ett likvärdigt sätt, oavsett om det är en ansökan från en fristående eller 
kommunal verksamhet. Likaså har rutiner för köp av externa placeringar i fristående resursskolor setts över och 
förtydligats med vilka underlag/dokumentation som krävs för beslut om en eventuellt högre ersättning för 
skolplaceringen. I detta arbete har det även identifierats ett behov av att stärka arbetet med särskilt stöd i de 
kommunala verksamheterna och en ny specialpedagog rekryteras för att kunna stötta verksamheterna i detta 
utvecklingsarbete. 

I mars placerades barn till förskoleklasserna för läsåret 2019/20. Av de sökande erbjöds 94 procent något av sina tre 
önskemål, som kan vara både kommunala och fristående skolor. 33,2 procent sökte endast till kommunala skolor 
och av dem erbjöds 84,1 procent sitt förstahandsval. 

153 elever bjöds in till val till årskurs 6 och 7 och samtliga elever som är folkbokförda i Solna har fått sitt önskemål 
tillgodosett  inför årskurs 6 och 7. 

Lärmiljö 

Från och med höstterminen 2019 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att ta över fritidshemsverksamheten 
för elever i årskurs 4-6 och under våren pågår ett arbete med att samlokalisera fritidshem och skola.  Lokalerna 
anpassas för verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda ljusförhållanden, nya 
ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. På varje berörd skola pågår även ett arbete med 
hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. 

På Råsundaskolan genomförs renovering av klass- och fritidsrum för årskurs f-3, för att lokalerna bättre ska passa 
framtida behov och möjliggöra för fyrparallella årskurser. 

Kompetens 

I december slöt barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om ett samarbete genom 
Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Under våren har en arbetsgrupp på central förvaltning samt två av 
kommunens skolor, Tallbackaskolan och Skytteholmsskolan arbetat tillsammans med två processtödjare från 
Skolverket för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledarutvecklingsprogram har pågått sedan augusti 2018 och avslutas i juni 2019. 
Programmet är utformat för biträdande förskolechefer, biträdande rektorer och andra personer med ledaruppdrag 
inom organisationen och totalt 21 deltagare genomför programmet. Syftet med programmet är att höja 
kompetensen inom olika HR-relaterade frågor och ge god kännedom om de arbetssätt och de förväntningar Solna 
stad har på ledare inom organisationen, samt att skapa nätverk inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Under våren har alla förskolor arbetat med att implementera den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft den 
1 juli 2019. Förskolorna har arbetat utifrån fem områden: grundläggande värden och uppdrag, en likvärdig 
utbildning, kommunikation, arbetssätt och skapande samt mål och riktlinjer med syftet att alla medarbetare i 
förskolan ska ha god kännedom om läroplanen och kunna undervisa utifrån den i det dagliga arbetet. 

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). Under våren har även alla förskolechefer och biträdande 
förskolechefer fått en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden så att de bättre ska kunna följa 
upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. 

Som en del av strategin för att öka kvaliteten i förskolan görs fortsatta satsningar på att utveckla barnhälsoteamen. 
Stadens förskolepedagoger erbjuds s.k. öppen handledning som ett komplement till barnhälsoteamen för att på ett 
lättillgängligt sätt ge det stöd och hjälp som behövs i den dagliga verksamheten. 

De centrala specialpedagogerna har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för pedagoger i 
både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre kunna möta alla barn i 
förskolan. Detta arbete har även fortsatt i grundskolan. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
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nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmålen följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. I delårsrapport 
per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

  

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. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

  

Nämndens nettokostnader för perioden januari till april är 479,3  mkr vilket är 21,2 mkr högre än budget för 
perioden. Avvikelsen beror framför allt på högre kostnader jämfört med budget för perioden. 

Under våren 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 4 mkr högre intäkter än budget för perioden. Avvikelsen avser främst statsbidrag 
från Skolverket och barnomsorgsavgifter som varit högre än budgeterat. 
Schablonbidrag från Migrationsverket för asylsökande har varit lägre än budgeterat för perioden. Anledning är dels 
att det är färre asylsökande barn och elever än beräknat och dels att reglerna för beviljande av bidraget har 
förändrats. Det är nu endast den kommun där barnet/eleven placerats av Migrationsverket som kan ansöka om och 
beviljas schablonbidrag för förskola och skola. 

När det gäller bidrag från Skolverket har nämnden ansökt om och beviljats bidrag för 2019 för Likvärdig skola (11,4 
mkr) samt läxhjälp (3,1 mkr). Dessa bidrag fanns inte medräknade i budget. 
 
Försäljning av förskole- och skolplatser till andra kommuner, interkommunala intäkter, följer budget. 

Kostnadssidan avviker för perioden med 25,4 mkr högre kostnader än budgeterat. De största avvikelser avser 
personalkostnader och interna kostnader för elev- och barnpeng. När det gäller personalkostnaderna så 
prognostiseras de minska under andra halvåret då verksamheten under våren arbetar med att anpassa sina 
organisationer utifrån behovet av förskole- och grundskoleplatser. 
Den ökade interna kostnaden för elev- och barnpeng beror på att det varit fler elever på Solnas kommunala enheter, 
framförallt på grundskolan, än budgeterat för perioden. 
 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 26,9 25,7  0,5 79,4 79,4 0,0 

Hyror och arrenden 0,1 0,0  0,1 0,0 0 0,0 

Bidrag 43,9 35,1  9,8 102,4 111,5 9,1 

Försäljning av verksamhet 29,2 28,6  0,2 87,0 87 0,0 

Övriga intäkter 0,1 0,1  0,0 0,0 0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 290,7 293,7  -6,6 891,9 891,9 0,0 

Summa intäkter 391,0 383,1 2,0 % 4,0 1 160,8 1 169,8 9,0 

Personalkostnader -229,8 -216,4  -8,4 -664,4 -673,3 -8,9 

Köp av verksamhet/tjänster -267,6 -239,8  -3,0 -793,9 -793,9 0,0 
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Lokalkostnader -53,1 -48,7  0,5 -160,7 -160,7 0,0 

Kapitalkostnader -3,0 -2,9  0,2 -9,6 -9,6 0,0 

Övriga kostnader -16,6 -14,2  -1,6 -45,0 -45 0,0 

Interna kostnader (kto 79) -300,1 -303,9  -12,9 -861,5 -861,5 0,0 

Summa kostnader -870,2 -826,0 5,4 % -25,2 -2 535,0 -2 544,0 -9,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-479,3 -442,8 8,2 % -21,2 -1 374,2 -1 374,2 0,0 

        

Nämndens helårsprognos för 2019, baserad på utfall för första tertialet, pekar på en budget i balans. 
På intäktssidan är det främst bidrag som visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Statsbidrag från 
Skolverket beräknas bli 14,5 mkr högre än budgeterat och schablonbidrag från Migrationsverket, för asylsökande 
barn och elever, prognostiseras bli ca 5,5 mkr lägre än budgeterat. Bidragen från Skolverket avser Statsbidrag för en 
likvärdig skola och Statsbidrag för läxhjälp. 

På kostnadssidan visar prognosen på högre personalkostnader än budgeterat vilket till del är kopplat till bidragen 
från Skolverket som främst är avsedda att finansiera ökade personalresurser i verksamheten. Övriga kostnadsposter 
förväntas följa budget. 

Osäkerheter i prognosen är främst kopplat till volymer av barn och elever under hösten samt kostnader för 
tilläggsbelopp och placeringar på specialskolor. Befolkningsprognosen från mars 2019 visar på en något lägre ökning 
av antalet barn och ungdomar än tidigare prognos. Detta medför att behovet av platser inom de olika skolformerna 
behöver analyseras ytterligare inför det nya läsåret. Utmaningen för förvaltningen och enheterna blir att anpassa 
antalet platser och därmed organisationen utifrån behoven. 

Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Gemensam verksamhet 10,6 5,1 -2,7 23,7 23,7 0,0 

Förskola 167,3 166,8 1,7 506,9 500,9 -6,0 

Grundskola 237,3 212,1 -18,5 656,3 661,3 5,0 

Gymnasieskola 53,3 47,9 -1,9 154,3 156,3 2,0 

Grundsärskola 7,3 7,8 0,6 23,7 23,7 0,0 

Gymnasiesärskola 3,5 3,1 -0,4 9,3 8,3 -1,0 

Summa nämnd 479,3 442,8 -21,2 1 374,2 1 374,2 0,0 

Gemensam verksamhet 

Utfallet för gemensam verksamhet är något högre än budgeten för perioden. Helårsprognosen visar ingen avvikelse 
mot budget. 

Förskola 

Utfallet för förskoleverksamheten följer budget för perioden. Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad 
visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror på att den senaste befolkningsprognosen visar på 
ca 100 färre barn i åldern 1 - 5 år 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 och kostnad för elevpeng för skolor i egen regi. 
Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad ligger något högre än budget. Kostnaderna för tilläggsbelopp 
beräknas bli högre än budgeterat och bidrag från Migrationsverket för asylsökande något lägre. De ökade 
kostnaderna vägs till viss del upp av att den senaste befolkningsprognosen visar på något färre barn i ålder 6 - 15 år 
än beräknat i budget samt att statsbidrag från Skolverket prognostiseras bli högre än budgeterat. Utifrån de 
minskade volymerna krävs en anpassning av antalet grundskoleplatser och organisation inför det nya läsåret. 

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 något högre nettokostnad än budgeterat. De ökade kostnaderna beror 
på ett ökat antal elever i gymnasieskolan än beräknat i budget. Den senaste befolkningsprognosen visar på något fler 
ungdomar i åldern 16 - 19 år och att fler elever än beräknat går mer än tre år i gymnasieskolan. I prognosen har även 
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förväntade bidrag från Migrationsverket för asylsökande ungdomar minskats då antalet asylsökande ungdomar 
placerade i Solna är färre än beräknat. Migrationsverket har även förtydligat sina regler att det endast är den 
kommun där Migrationsverket har placerat den asylsökande som kan ansöka om schablonbidraget hos 
Migrationsverket vilket har försvårat hanteringen när eleverna flyttar mellan kommunerna i Stockholmsområdet. 

Grundsär- och gymnasiesärskola 

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

Investeringsredovisning 

Helårsprognosen visar inga avvikelser jämfört med budget eller föregående år. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

0,6 0,6 0,0 10,0 10,0 0,0 

 


