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0 Österåker 
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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Kenneth Netterström, Ordf. - Karima F. 

L Peter Bilow, 1 :e v. ordf. X 
S Jörgen Palmberg, 2:e v. ordf. X 
M Leif Wicklund X §6:7 

M Jeanette Widén - Anne-Li H. 
L Ritva Elg X 

KD Kerstin Sundberg X 
S Karin Heneryd X §§ 6:4 - 6:7 

RP Peter Nummert X 

MP Eva-Lena Rodrigo - William S. 

SÖ Marie Wengse X 
Ersättare 

M Karima Forsberg X 
C Anne-Li Hillbert X 

ÖP Maria Ullenius -

S William Skoglund X 
S Sofia Fanberg -

Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Skoldirektör 
Ann Thönners Controller 

Kerstin Johansen Sakkunnig utbildning 

Ann Hallner Sakkunnig elevstöd 

Martin Andersson IKT-samordnare 

Fredrik Zethraeus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 §6:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Skolnämndens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Ärende 
Kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar har utsänts till sammanträdet. 

Ärende som utgår 
Ärende sex på dagordningen "Information från genomförda och kommande 
verksamhetsbesök på skolor i Österåkers kommun" och ärende nio på dagordningen "Extern 
information" dras ur dagordningen. 

Ärende sju blir nummer sex på dagordningen, osv. 

Övriga frågor 
Till punkten övriga frågor anmäls följande: 

Marie Wengse (SÖ) anmäler fråga om lärarlönelyftet. 

Jörgen Palmberg (S) anmäler fråga om skolvalet till förskoleklass. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 § 6:2 

Val av justerare, tid för justering och information 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden utser (örgen Palmberg (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen 
den 27 juni 2016, kl. 16.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Marie Wengse (SÖ) föreslår Jörgen Palmberg (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast måndagen den 27 juni 2016, kl. 16.30, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 
- Svante Ingler, rektor KCNO, informerar om verksamheten inom Kunskapscentrum 
Nordost. 

- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om Planen för förskolor och grundskolor. 
Jörgen Palmberg (S) lämnar en kommentar: Det måste finnas en möjlighet att på en kortare tid 
än idag montera upp/bygga upp moduler/paviljonger eller liknande för nya lokaler. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 § 6:3 Dnr SKOL15 2016/0017-042 

Skolnämndens månadsuppföljning per maj 2016 

Skolnämndens beslut 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per maj godkänns. 

2. Den ekonomiska månadsuppföljningen per maj överlämnas till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Månadsuppföljning redovisas inklusive årsprognos. Prognosen för helåret är 99,1 mnkr vilket 
innebär 4 mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats vilket beror på att Socialnämnden 
ersätter Skolnämnden för statsbidrag för nyanlända elever med permanent uppehållstillstånd. 
Hälften av volymerna i gymnasiet har sedan tidigare ingått i ordinarie budgetram. Dessutom 
ser vi ökade intäkter för momskompensation i grundskola som inte fanns med i prognosen för 
april. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-15 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per maj godkänns 
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen per maj överlämnas till Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Peter Bilows (L) yrkande och finner att 
så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Ekonomienheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 § 6:4 Dnr SKOL15 2016/0024-100 

Svar på motion nr 13/2016 av Marie Wengse (SÖ) - Strategi för 
skolans digitalisering 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen "Strategi för skolans digitalisering" anses besvarad i enlighet med förvaltningens 
slutsatser och yttrandet överlämnas till Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 
Marie Wengse (SO) lämnar en protokollsanteckning 
Tack för svaret på vår motion. Dock är jag missnöjd med hur motionen har hanterats. 
I svaret hänvisar skoldirektören till den nationella strategin för digitaliseringen av skolan. Den 
nationella strategin är naturligtvis överordnad, men det hindrar inte att vi tar fram en lokal 
strategi. Snarare tvärtom, det är nödvändigt att ta fram en lokal strategi för att säkerhetsställa 
likvärdighet och kvalitet när det gäller digitaliseringen i skolan. Att säkerhetsställa likvärdighet 
och kvalitet i skolorna i Österåker är ytterst Skolnämndens ansvar. 
En sådan strategi måste ta avstamp i en nulägesanalys. Bland annat för att ta reda på vilka 
digitala verktyg används i skolorna? Hur kompetent är personalen? Finns tillräckligt med 
resurser för att införskaffa det som krävs för att leva upp till den nationella strategin? Fungerar 
tekniken tillfredsställande? Osv... 
En sådan kartläggning kommer med största säkerhet vara en ögonöppnare för de styrande 
politikerna och rendera i en övertygelse för att ta fram en strategi för digitaliseringen av 
skolan. 
Vårt förslag till IT-strategi är inte kopplat till hur digitala pedagogiska verktyg och arbetssätt 
kan användas i undervisningen. Vårt förslag handlar om att politikerna måste skapa 
förutsättningar för kompetensutveckling och medel för att de nationella målen ska nas. 
Politiker i Skolnämnden måste visa ledarskap och mod, argumentera för vad skolan kräver och 
försvara de förändringar som krävs. Politiker måste också bistå med medel och inte bara mål 
för att tekniken ska komma in i alla skolor på ett likvärdigt sätt. 
Ambitionen länets bästa skolkommun kräver en digital strategi, som garanterar digital 
kompetens, kvalitet och likvärdighet. 
Vi kan förstå invändningen mot att Skolnämnden inte kan ålägga de privata utförarna en IT-
strategi. Dock bör det inte hindra Skolnämnden från att se vikten av en sådan strategi. Och 
svaret bör istället varit att man ska utreda möjligheterna och arbeta för att ta fram en 
strategi/plan för att säkerhetsställa likvärdighet och kvalitet av förskolan/skolans digitalisering 
i linje med de nationella riktlinjerna. 
Marie Wengse (SÖ) 

Sammanfattning 
Skolpartiet i Österåker har i motion nr 13/2016 föreslagit att Kommunfullmäktige inför en 
kommunal II' strategi för förskolor och skolor i kommunen. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. SKOL15 § 6:4 

Motionen har remitterats till Skolnämnden för yttrande. 
Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för digitalisering av 
skolväsendet (Skolverket 2015:01153 ). Statliga medel har avsatts för att stödja och genomföra 
ett stort antal utvecklingsinsatser på olika nivåer. Exempelvis kompetensutveckling, stöd i 
uppbyggnad av skoldatatek och stödmaterial. Det kommer också att införas förändringar inom 
lärarutbildningen för att stärka IKT kompetensen. I skollag, läroplaner och kursplaner 
tydliggörs skolans uppdrag att stärka den digitala kompetensensen. De statliga målen är 
därmed klart utstakade och styrande för såväl kommunala som fristående huvudmän. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-09. 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att motionen "Strategi för skolans 
digitalisering" anses besvarad i enlighet med förvaltningens slutsatser och yttrandet 
överlämnas till Kommunfullmäktige. 

Marie Wengse (SÖ), Jörgen Palmberg (S) och Peter Nummert (RP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Peter Bilows (I.) yrkande finner att så är 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Peter Bilows (L) yrkande röstar ja, den 
som biträder Marie Wengse (SÖ), Jörgen Palmberg (S) och Peter Nummert (RP) yrkande 
röstar nej, 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

fallet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



SKOLNÄMNDEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2015 - 2018) 

OMRÖSTNINGSLISTA 2016-02-21, § 6:4. 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 
L Peter Bilow X J 
S Jörgen Palmberg X N 

M Leif Wicklund X J 
M Jeanette Widén - Karima F. J 
L Ritva Elg X J 

KD Kerstin Sundberg X J 
S Karin Heneryd -

RP Peter Nummert X N 

MP Eva-Lena Rodrigo - William S. N 

SO Marie Wengse X N 

M Kennet Netterström X Anne-Li H. J 
ERSATTARE 

M Karima Forsberg X 

C Anne-Li Hilbert X 

OP Maria Ullenius -

s William Skoglund X 

s Sofia Fanberg -

Resultat 6 4 -
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SKOLI5 § 6:5 Dnr SKOL15 2016/0003-002 

Rapportering av fattade delegationsbeslut - perioden 2016-05-03 -
2016-06-01 

Skolnämndes beslut 

Skolnämnden noterar till protokollet att förteckning över delegationsbeslut finns tillgängliga 
hos sekreteraren, liksom besluten i sin helhet. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordföranade eller tjänsteman enligt 
en av Skolnämnden antagen delegationsordning (antagen 2016-05-17, § 5:5 dnr SKOLI 5 
2016/0026-002). Dessa beslut ska redovisas i Skolnämnden. Redovisningen innebär inte att 
Skolnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Skolnämnden 
återkalla lämnad delegering. 
Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos sekreteraren under sammanträdet och 
därefter. 

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. att 
Skolnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden 
börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet. 

Redovisning av beslut delegerade av Skolnämnden under perioden 2016-05-03 — 2016-06-01 
samt perioden 2015-12-11 - 2015-12-18 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutsfattare Beslutsdatum Hänvisning till punkt 
i 
delegationsordningen 

Föreläggande förskolan 
Naturligtvis (dnr 
2015/0099-714, 
2015/0097-714) 

C. Marclius 2015-12-11 §5 

Anmärkning 
Sunnanvindens fsk (dnr 
2015/0097-714) 

C. Marelius 215-12-14 §5 

Anmärkning 
Björkdungens fsk (dnr 
2015/0097-714) 

C. Marelius 2015-12-14 §5 

Anmärkning Skåvan fsk 
(dnr 2015/0097-714) 

C. Marelius 2015-12-14 §5 

Anmärkning Dahlian fsk 
(dnr 2015/0097-714 

C. Marelius 2015-12-14 §5 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Anmärkning Berga fsk 
(dnr 2015/0097-714) 

C. Marelius 2015-12-18 §5 

Avstängning fritidshem F-
3 och nedsättning av tid i 
fsk 3-5 

P. Colbrand 2016-05-26 § 9 Kommunala 
riktlinjer 

Beslut (2 st) om 
uppskjuten skolplikt 

A. Hallner 2016-05-18 §14 

Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

A. Hallner 2016-05-31 §17 

Beslut (2 st) om utökad 
vistelsetid i förskola 

A. Hallner 2016-05-04 
2016-05-13 

Beslut om placering på 
fritidshem pga särskilda 
skäl 

A. Hallner 2016-05-10 §11 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 § 6:6 

Information från förvaltningen 

Ann Hallner, sakkunnig elevstöd, informerar om systematiskt kvalitetsarbete på 
huvudmannanivå. 

Martin Andersson, IKT-samordnare, informerar om kartläggningen av fortbildningsbehovet. 

Ann Hallner, sakkunnig elevstöd, redovisar svar på Jörgen Palmbergs (S) fråga om 
klädkostnader. 

Ann Hallner, sakkunnig elevstöd, redovisar svar på Jörgen Palmbergs (S) fråga om statsbidrag 
för att minska barngruppers storlek. 
4 skolor har sökt statsbidrag varav 3 har fått statsbidrag. 

Kerstin Johansen, sakkunnig utbildning, redovisar svar pä William Skoglunds (S) fråga om 
kuratorer i skolorna i Österåkers kommun. 

Kerstin Johansen, sakkunnig utbildning, redovisar svar på Kerstin Sundbergs (KD) fråga om 
frånvaron i skolorna. 
Ogiltig frånvaro i de kommunala skolorna 0,46 % under läsåret 2014/15. 
Total frånvaro, även giltig 8,05 % av 3 307 elever. 
Siffrorna inte värdesäkrade, men ger en indikation över nuläget. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKOLI5 § 6:7 

Övriga frågor 

Marie Wengse (SÖ) anmäler fråga om lärarlönelyftet. 
Svar: Det handlar om drygt 9 miljoner kronor för Produktionsstyrelsen att söka. 

Jörgen Palmberg (S) anmäler fråga om skolvalet till förskoleklass. 
Svar: Folkbokföringsadressen gäller vid skolplaceringstillfället. 

Marie Wengse (SÖ) informerar om mötet från måndagen den 20 juni med Kenneth 
Nettcrström (M), Peter Bilow (L), Staffan Erlandsson, skoldirektör, samt lärare från 
Akerstorpsskolan. 

Expedieras 
- Akten 

V 1? 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


