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Närvarande ersättare 
Frank Martin Engström (S) 
Eva Pousette Grönqvist (S) 
 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Maria Gyllenberg, chefscontroller 
Hanna Staaf, nämndsekreterare 
Conny Lindberg, rektor §44 
Camilla Lundberg, biträdande rektor §44 
Bruno Callegos Carrasco, förstelärare §44 
 

 
 
 
Utses att justera Eva Eriksson (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 43-50 
Underskrifter Sekreterare  
  Hanna Staaf 

 
 Ordförande  
  Marianne Damström Gereben (L) §§ 43-

44, 46-50 
Eva Eriksson (S) § 45 
 

 Justerare  
  Eva Eriksson (S) §§ 43-44, 46-50 

Marianne Damström Gereben (L) § 45 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-12-20 
Anslaget tas ner 2023-01-11 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2023-01-10 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 43 

Fastställande av föredragningslista 
Skolnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 

§ 44 

Förvaltningschefen informerar 
Rektor, biträdande rektor och förstelärare vid Bergshamraskolan informerar om 
verksamheten. 
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§ 45 

Reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 (SKN/2022:1) 
 
Beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förlag till verksamhetsplan och budget inklusive 
mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
Skolnämnden beslutar att säga upp avtalet med Raoul Wallenbergskolorna AB gällande 
extra ersättning för lokalkostnader för förskola och skola i Järvastaden. 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och 
kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i 
grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2021/2022 visar att kunskapsresultaten har 
förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns 
beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja 
kvaliteten och förbättra resultaten. 
 
Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2023, enligt 
kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 1 042,9 mkr. Den 
ökade driftbudget jämfört med föregående år består av volymberäknad kompensation 
på 27,9 mkr, där en generell uppräkning av ramen på 2 procent ingår, samt en politisk 
satsning på 40 mkr. 
 
Den politiska satsningen används till ytterligare uppräkning av pengen för grundskola 
och fritidshem i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat (31 
mkr). Utöver satsningen på skolpengen riktas 2,2 mkr till en höjning av det extra 
strukturbidraget för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i 
behov av särskilt stöd, 5 mkr för att höja grundskolans strukturbidrag utifrån 
socioekonomiska faktorer, 0,6 mkr till ungdomsmottagningen samt 1,2 mkr till central 
förvaltning för utredarkompetensen. 
 
Utifrån den politiska satsningen på grundskolan ger nämnden förvaltningen i uppdrag 
att öppna mellanstadiet på Skytteholmsskolan. Mellanstadiet ska öppnas stegvis, en 
årskurs per läsår, med start hösten 2023 med årskurs 4. 
 
Skolnämndens mål är: 

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

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

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

 
Organisation för kvalitet 

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

 
Tillgängligt lärande 

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

utbildningen på tre år 
• Fortsatt arbete med trygghet och studiero 

 
Kompetens 

• Fortsatt utveckling av undervisningen 
 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter 
befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta 
kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever 
kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta 
för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för 
att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar. 
 
 
Röstförklaring  
Arion Chryssafis (M) och Marianne Damström Gereben (L) deltar inte i beslutet enligt 
bilaga 1 och bilaga 2. 
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§ 46 

Stödjande regelverk för att främja studiero (SKN/2022:1704) 
 

Beslut 
Skolnämnden godkänner stödjande regelverk för att främja studiero och skapa en trygg 
lärmiljö enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Sammanfattning 
I verksamhetsplan och budget 2022 fick skolnämnden i uppdrag att ta fram ett 
stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja 
studiero och skapa en trygg lärmiljö. 
 
Att läraren har tydliga regler och struktur för att främja trygghet och studiero är en 
viktig förutsättning för lärandet. Det stödjande regelverket syftar till att ge 
förutsättningar för att eleverna ska uppnå kunskapsresultaten och känna sig trygga i 
skolan. 
 
Enligt skollagen ska varje skola ha ordningsregler som rektorn beslutar om. 
Ordningsreglerna och hur de följs ska följas upp regelbundet. Vidare ska orsakerna till 
uppföljningens resultat analyseras. Ordningsreglerna ska utarbetas, följas upp och vid 
behov omarbetas under medverkan av eleverna. 
 
Regelverket gäller för kommunala skolor i Solna stad. 
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§ 47 

Skolnämndens sammanträdesdagar 2023 (SKN/2022:1662) 
 

Beslut 
Skolnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2023. 
 
Våren  Hösten 
16 februari  14 september 
23 mars  19 oktober 
27 april  16 november 
1 juni  14 december 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till skolnämndens sammanträdesdagar för 2023 har tagits fram. I förslaget 
har hänsyn tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till lokal och 
när beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt 
verksamhetsplan och budget) ska fattas. Skolnämndens sammanträden hålls vanligtvis 
på torsdagar och startar klockan 18.00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
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§ 48 

Anmälan delegationsbeslut 
Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
SKNdel/2022 §§ 285, 289-322, 324-346 
SKNord/2022 § 6 
 
2022/00196-00215 
 
 

§ 49 

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

§ 50 

Övrigt (SKN/2022:1808, SKN/2022:1809 och SKN/2022:1810) 
 
Beslut 
Skolnämnden tar emot nämndinitiativen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
Arion Chryssafis (M) och Marianne Damström Gereben (L) lämnar tre nämndinitiativ 
enligt bilaga 3, bilaga 4 och bilaga 5. 
 
 
 

 
 



Skolnämnden Solna Stad 
2022-12-15 
Ärende 5 

Röstförklaring och särskilt yttrande 

Jag deltar inte i beslutet gällande reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 utan hänvisar 
till Liberalernas förslag till budget men vill utöver det anföra följande. 

Det är beklagansvärt att den nya majoriteten väljer att rasera den verksamhet som förvaltningen 
planerat och byggt upp under en längre tid gällande de elever som är i behov av särskilt stöd. 
Liberalerna tror på en inkluderande modell där kommunen som huvudman klarar av att ge alla 
elever det stöd och utmaningar som de är i behov av. Att i huvudsak flytta ut detta arbete på 
externa aktörer, dvs de skolor som begränsat sitt mottagande till elever som är i behov av särskilt 
stöd, menar vi är fel sätt och signalerar att kommunen inte vill ta ansvar för dessa elever.  

Vi noterar också att majoriteten inte verkar tycka att särskolans elever är i behov av en utbildning 
med lika hög kvalitet som alla andra elever med tanke på den förhållandevis låga uppräkningen 
som man gör av skolpengen för denna grupp. 

Slutligen är det inte rimligt att ensidigt säga upp avtalet med Raoul Wallenbergskolorna avseende 
extra ersättning för lokalkostnader för förskola och skola i Järvastaden utan en föregående dialog. 
Så agerar inte en seriös aktör.  

Nej, Liberalerna hade gjort en annan prioritering där alla elever får ta plats och med en jämnare 
fördelning av resurserna. Vi tror också att det utöver just mer resurser är viktigt att göra rätt 
saker. Därför hade Liberalerna prioriterat utöver ovanstående en förstärkning av elevhälsan, 
sociala mentorer, fler speciallärare och specialpedagoger, förväntanskontrakt för mer studiero 
samt mer administrativ personal så att lärarna kan fokusera på att vara lärare. I Liberalernas Solna 
är varje elev i centrum. 

Marianne Damström Gereben, Liberalerna. 
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SKN/2022:1 Skolnämnden 

15 december 2022 

5. Reviderad verksamhetsplan och budget för
2023

Röstförklaring och särskilt yttrande 

Moderaternas budgetförslag innebär en långsiktig satsning där pengen höjs med fyra procent 
per år utöver kompensation för volym och inflation. Det ger de kommunala liksom fristående 
skolorna stabila förutsättningar och möjligheter att ytterligare höja kvaliteten i 
verksamheten.  

Det rödgröna styrets ekonomiska satsningar är konstruerade så att skolorna får störst 
resurstillskott det första året. Att bygga en ny organisation genom att rekrytera personal och 
kvalitetsutveckla verksamheten tar tid. Risken att pengarna inte går till vad det är tänkt för, 
utan till tomma platser eller till överskott i verksamheten är överhängande. Mer än hälften 
av det rödgröna styrets ekonomiska satsningar går till fristående skolor.  

Vi välkomnar förslaget om att återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium om tillräckligt 
elevunderlag skulle finnas. Samtidigt går det att konstatera att elevprognoserna är dystrare 
idag än när beslut om stadieförändring för Skytteholmsskolan togs. Det finns en 
överhängande risk att det rödgröna styret av politiska skäl väljer att minska intaget till andra 
populära kommunala skolor för att ”tvinga” elever börja i mindre populära kommunala 
skolor. Vi anser att det är fel att begränsa valfriheten – inriktningen bör vara att öka 
kapaciteten i populära kommunala skolor. Tyvärr finns det också en överhängande risk att 
elever som inte får börja i den populära kommunala skolan i besvikelse väljer ett annat 
alternativ än den kommunala.      

I Moderaternas budgetförslag, som röstades ner, finns förslag om att öka attraktiviteten till 
de kommunala skolorna genom att erbjuda fördjupning inom matematik, språk och 
naturvetenskapliga ämnen, det finns utrymme för de kommunala skolorna att minska 
klasstorlekarna till i genomsnitt 25 elever per klass (idag är det 25,4 elever per klass) och det 
finns uppdrag om ny kunskapsstrategi för de kommunala skolorna. Det finns tydligt krav om 
att de kommunala skolorna skulle återrapportera hur medlen använts för 
kvalitetsförstärkningar och det gäller även fristående skolor med mer än femtio procent 
elever från Solna. 

Solna har idag en fantastisk särskola på både på grund- och gymnasienivå. Vi ser med stor 
oro på att särskolan inte får någon kompensation utöver den årliga uppräkningen. Särskolan 
är i dag väl resurssatt, men vi ser det som mycket angeläget att den får tillräckligt med 
resurser för att upprätthålla kvaliteten. Det är också viktigt att särskolan garanteras att de 
verksamhetsförändringar som planeras på Skytteholmsskolan inte påverkar verksamheten 
negativt. Vidare är det med förvåning vi noterar att satsningar på stadens särskilda 
undervisningsgrupp ska ske inom ram samtidigt som stora satsningar görs på fristående 
resursskolor – utan krav om redovisning vad pengarna används till. Det är av strategisk 
betydelse stadens undervisningsgrupp kan fortsätta möta de behov som finns utan att 
eleverna ska tvingas söka till fristående resursskolor.   
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Avslutningsvis är det inte rimligt att ensidigt säga upp avtalet med Raoul Wallenbergskolorna 
utan föregående dialog avseende extra ersättning för lokalkostnader för förskola och skola i 
Järvastaden. Alla politiska partier i det Rödgröna styret kampanjade i Järvastaden men inget 
parti sa att de skulle säga upp avtalet utan dialog med berörd aktör eller ens att det var på tal 
att sägas upp.   

Med anledning av ovanstående samt att vårt budgetförslag föll i kommunfullmäktige deltar 
Moderaterna ej i beslutet.  

För Moderaterna 

Arion Chryssafis 



Skolnämnden 

15 december 2022 

10. Övrig fråga

Nämndinitiativ 
I den allmänna debatten talas det ofta om att fristående skolor tar ut övervinster i 
verksamheten. Möjligheten att ta ut övervinster uppstår då kontrollen brister. Resursskolor 
är skolor som vänder sig till elever med särskilda behov. Idag kan resursskolor ansöka om 
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är till för att täcka elevens särskilda behov som inte täcks av 
den vanliga skolpengen. Idag är det skolan själv som beslutar om en elev får börja i skolan 
eller inte.  

De rödgröna väljer nu att höja tillägget till resursskolor från 100 000 kr per elev till 
237 000kr per elev. I Stockholms län finns en stor variation i storleken på strukturtillägget. 
Den höjning som nu genomförs är mer än en fördubbling och det finns ingen argumentation i 
ärendet varför detta behövs.  

Det är av största vikt att barn med särskilda behov får det stöd de behöver. Den rödgröna 
majoriteten säger sig vilja hushålla med skattebetalarnas pengar och höja kvalitén i 
verksamheten, något vi ställer oss bakom. Förvaltningen bör därför uppdras kartlägga hur 
stora vinster skolorna tagit ut under de senaste tre åren och följa detta under 
mandatperioden samt följa hur det mer än fördubblade tillägget används av skolorna.  

Förslag till beslut: 

• att förvaltningen får i uppdrag att i samband med första delårsrapporten 2023;
redovisa hur stora vinster fristående skolor, som begränsar sitt mottagande till elever
i behov av särskilt stöd, tagit ut och hur stort strukturtillägg de mottagit av Solna de
senaste tre åren.

• att förvaltningen får i uppdrag att senast andra delårsrapporten 2023 redovisa hur
fristående skolor, som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd,
använder det höjda strukturtillägget för att höja kvalitén.

För Moderaterna För Liberalerna 

Arion Chryssafis Marianne Damström Gereben 
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Skolnämnden 

15 december 2022 

10. Övrig fråga

Nämndinitiativ 
Solna har idag en fantastisk särskola på både på grund- och gymnasienivå. 

Vi ser med stor oro på att särskolan inte får någon kompensation utöver den årliga 
uppräkningen. Särskolan är i dag väl resurssatt, men vi ser det som mycket angeläget att den 
får tillräckligt med resurser och andra förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten. 

Det är också viktigt att särskolan garanteras att de verksamhetsförändringar som planeras på 
Skytteholmsskolan inte påverkar verksamheten negativt. Det är i grunden positivt att 
Skytteholmsskolans mellanstadium öppnas men det får inte ske på bekostnad av särskolan. 
Det potentiella söktrycket till Skytteholmsskolan till och med så stort att det finns grund för 
att öppna två klasser. Det är därför av yttersta vikt att en noggrannare 
konsekvensbeskrivning för verksamheten utförs i samband med att mellanstadiet på 
Skytteholmsskolan återöppnas. 

Förslag till beslut 

• att förvaltningen får i uppdrag att före ett öppnade av mellanstadiet på
Skytteholmsskolan redovisa en konsekvensbeskrivning för nämnden av vad ett
öppnade får för effekt på den kommunala grund- och gymnasiesärskolan.

För Moderaterna För Liberalerna 

Arion Chryssafis Marianne Damström Gereben 
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Skolnämnden 

15 december 2022 

10. Övrig fråga

Nämndinitiativ 
Vi välkomnar förslaget att Skytteholmsskolan mellanstadium återöppnas om det finns 
elevunderlag. Samtidigt går det att konstatera att elevprognoserna är dystrare idag än när 
beslut om stadieförändring för Skytteholmsskolan togs.  

En öppning av Skytteholmsskolan kan få negativa effekter för andra kommunala skolor då 
elevunderlaget minskar för deras verksamheter. I den analys som förvaltningen har gjort har 
man i huvudsak begränsat analysen till Skytteholmskolan.  

Före det att beslut om ett återöppnande av Skytteholsskolan tas borde nämnden få ta del av 
en konsekvensbeskrivning av effekterna på övriga kommunala skolors elevunderlag. Det kan 
komma att påverka det uppstå tomma platser så går inte resurserna till vad det är tänkt – 
elevernas kunskapsutveckling.  

Vidare kan det bli så att elever som har tänkt att börja i F-klass i annan kommunalskola i 
centrala Solna väljer att börja i Skytteholmsskolan istället när nu mellanstadiet ska öppnas. 
Detta kan komma få konsekvenser för andra kommunala skolor och bör beaktas i beslutet.  

Förslag till beslut 

• att skolnämnden före ett öppnande av Skytteholmsskolan får en
konsekvensbeskrivning och prognos av effekterna på övriga kommunala skolors
elevunderlag.

• att skolnämnden före öppnande av Skytteholmsskolan får en konsekvensbeskrivning
och prognos av effekterna på övriga kommunala skolors intag i F-klass.

För Moderaterna För Liberalerna 

Arion Chryssafis Marianne Damström Gereben 
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