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Justerande 

Tisdagen den 2 oktober 2018 kl 18:00 - 20.40 
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Largen, Alceahuset, Akersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Karin Heneryd (S) 

Fredrik Zethraeus §§ 6:1 - 6:10 

Kenneth Netterström (M) §§ 6 :1 - 6:10 

KJOWI (v 
Karin Heneryd (S) § § 6 :1 - 6: i 

Anslag/bevis §§6:1-6:10 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-10-05 -2018-10-25 

Skolnämnden 

2018-10-02 

o 

Skolförvaltningen, AJceahuset, Akersberga 

Fredrik Zethraeus 
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Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Kenneth Netterström X 

L Peter Bilow X 

S Jörgen Palmberg X 

M Annika Lööv - Anne-Li H. 

M Jeanette Widén X 

L Jenny Nordström X 

KD Kerstin Sundberg X 

S Karin Heneryd X 

RP Peter Nummert X 

MP Michael Solander X 

SÖ Marie Wengse X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Karima Forsberg -

C Anne-Li Hillbert X 

ÖP Maria Ullenius X 

S Krister Wicander X 

S Vakant -

Övriga närvarande Funktion 

Staffan Erlandsson Skoldirektör 

Ann Hallner Sakkunnig särskilt stöd 

Kerstin Johansen Sakkunnig grundskola 

Fredrik Zethrreus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Skolnämndens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Övriga frågor 
Jenny Nordström (L) anmäler fråga om Upphandling av SFI. 
Kerstin Sundberg (KD) anmäler fråga om uppföljning av frånvaro i gymnasieskolan. 
Marie Wengse (SÖ) anmäler fråga om digitalisering. 

/tk V, Qi 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:2 

Val av justerare samt information 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden utser Karin Heneryd (S) till justerare. Protokollet justeras senast torsdagen den 4 
oktober klockan 16.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Jörgen Palmberg (S) fö reslår Karin Heneryd (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast torsdagen den 4 oktober klockan 16.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Information 
- Henrik Kempe, elevhälsochef, informerar om elevhälsans arbete. 

- Lena Brodin, Daniela Balladares och Christer Armstrand från Trygg i Österåker informerar 
om Trygg och säkerhetsinventeringen i Österåkers högstadieskolor för vårterminen 2018 och 
om Stockholmsenkätens resultat. 

justerandes signaturer U td ragsbestyrkande 
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SKN § 6:3 Dnr SKOLI5 2018/0267 

Skolnämndens förslag till budget 2019, plan 2020-2021 

Skolnämndens beslut 

1. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 i enlighet med skolförvaltningens 
tjänsteudåtande daterad 2018-08-16, reviderad 2018-09-11 godkänns. 

2. Storsthlms rekommendation, 18/00077-2, daterad 2018-06-13 om programpriser och 
strukturtillägg för gymnasieskolan godkänns. 

3. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 i enlighet med skolförvaltningens 
tjänsteudåtande daterad 2018-08-16, reviderad 2018-09-11 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

4. Ändring i målbilagan i verksamhetsplanen för 2019 under resultatmålet Service och bemötande 
innebärande att andel svar per e-post ändras från inom två arbetsdagar till inom en arbetsdag. 

Särskilt yttrande 
Jörgen Palmberg (S) lämnar ett särskilt yttrande 
I verksamhetsplan och budget för 2019 framgår det att nämnden vill avsluta det så kallade 
bonussystemet som var till för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. 
Förvaltningen säger att systemet inte gav den önskade effekten. Nu vill man istället använda 
dessa medel till att införa ett förstelärarsystem inom förskolan. Vi har inget att invända mot att 
införa ett förstelärarsystem inom förskolan men vi ställer oss frågande till hur detta skall 
minska barngruppernas storlek inom förskolan som var syftet med bonussystemet. 
Jörgen Palmberg (S) 

Sammanfattning 
Fastställande av budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021, för Skolnämnden. 
Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021, har reviderats 2018-09-11 avseende icke 
finansierade budgetposter inom särskola och pedagogcentrum samt specifikation av 
statsbidrag. 
Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,7 mnkr respektive 33,6 mnkr mellan 
2018 och 2019, vilket innebär en ökad nettokostnad med 30,9 mnkr (2,8 %) till 
1 126,6 mnkr för 2019. I plan 2020-2021 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer 
enligt befolkningsprognosen. Indexuppräkningen är mellan 1% och 2 % förutom lokaler som 
har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år Storsthlms förslag till uppräkning av 
programpriser och struktur tillägg med 1,8 % för gymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-16, reviderat 2018-09-11. 

Forts. 

Justerandes signaturer U td rags besty rkand e 
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Forts. SKN § 6:3 

Deltar inte i beslutet 
Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande att 
1. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 i enlighet med skolförvaltningens 
tjänsteutlåtände daterad 2018-08-16, reviderad 2018-09-11 godkänns. 
2. Storsthlms rekommendation, 18/00077-2, daterad 2018-06-13 om programpriser och 
strukturtillägg för gymnasieskolan godkänns. 
3. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 i enlighet med skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterad 2018-08-16, reviderad 2018-09-11 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Kenneth Netterström (M) yrkar på en ändring i målbilagan i verksamhetsplanen för 2019 
under resultatmålet Service och bemötande innebärande att andel svar per e-post ändras från inom 
två arbetsdagar till inom en arbetsdag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Produktionsstyrelsen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:4 Dnr SKOL15 2018/0273 

Skolnämndens delårsbokslut 2018 

Skolnämndens beslut 

1. Skolnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2018 godkänns. 

2. Skolnämndens delårsbokslut per 31 aug 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Jörgen Palmberg (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Fullmäktige har antagit ett beslut om att minska barngruppernas storlek inom förskolan. 
Skolnämnden har fått ett uppdrag att genomföra detta. När vi nu läser i målsättning och 
uppföljning finns det inget skrivet om detta mål. Vi Socialdemokrater anser det högst 
anmärkningsvärt att nämnden inte fullföljer fullmäktiges beslut. 
Jörgen Palmberg (S) 

Sammanfattning 
Nämndens nettokostnad uppgick till 731,5 mnkr vilket motsvarar 67 procent av årsbudgeten. I 
augusti är utfallet 2,6 mnkr högre kostnader och beror till stor del pä periodiseringar för 
pedagogisk omsorg, fritidshem och gymnasiet som är temporära avvikelser per augusti. 
Bokslutsprognosen är densamma som budgeterat. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-05. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens besluts förslag innebärande 
1. Skolnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2018 godkänns. 
2. Skolnämndens delårsbokslut per 31 aug 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Produktionsstyrelsen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:5 Dnr SKOLI5 2018/0218 

Svar på revis ionsrapport från PwC - Granskning av hantering och 
rutiner avseende riktade statsbidrag 

Skolnämndens beslut 

1. Uppdra åt skoldirektören att i samverkan med produktionschefen tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende ansökan om 
riktade statsbidrag. 

2. Uppdra åt skoldirektören att komplettera Skolnämndens delegationsordning avseende 
ansökan om riktade statsbidrag. 

Sammanfattning 
Utifrån granskningen rekommenderar PwC Skolnämnden att vidta följande åtgärder 
- komplettera delegationsordningen avseende ansökan om statsbidrag. 
- säkerställa att beslut fattas i de fall ett statsbidrag inte ska sökas. 
- säkerställa att ansökningar om statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och 
finansiering under en längre period behandlas av nämnd. 
Vidare rekommenderas Skolnämnden och Produktionsstyrelsen att förtydliga 
ansvarsfördelningen avseende ansökan om riktade statsbidrag. I öv rigt bedöms Skolnämnden 
ha ändamålsenliga rutiner för hantering av riktade statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtände daterat 2018-09-05. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt skoldirektören att i samverkan med produktionschefen tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende ansökan om 
riktade statsbidrag. 
2. Uppdra åt skoldirektören att komplettera Skolnämndens delegationsordning avseende 
ansökan om riktade statsbidrag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunens revisorer 
- Produktionsstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 
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SKN § 6:6 Dnr SKOLI5 2018/0156 

Tillägg till Skolnämndens delegationsordning 

Skolnämndens beslut 

1. Ansökan och avstående från att ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag, med 
undantag för bidrag som avser ungdomsmottagningen och kommunal vuxenutbildning, 
delegeras till skoldirektören. 

2. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag som avser 
ungdomsmottagningens verksamhet delegeras till enhetschef för ungdomsmottagningen. 

3. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag inom 
kommunal vuxenutbildning delegeras till rektor för KCNO. 

4. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag som påverkar 
verksamhetens omfattning och finansiering under en längre period undantas från delegation 
och beslutas av Skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-05. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Ansökan och avstående från att ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag, med 
undantag för bidrag som avser ungdomsmottagningen och kommunal vuxenutbildning, 
delegeras till skoldirektören. 
2. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag som avser 
ungdomsmottagningens verksamhet delegeras till enhetschef för ungdomsmottagningen. 
3. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag inom 
kommunal vuxenutbildning delegeras till rektor för KCNO. 
4. Ansökan och avstående från ansökan av riktade statsbidrag och övriga bidrag som påverkar 
verksamhetens omfattning och finansiering under en längre period undantas från delegation 
och beslutas av Skolnämnden. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:7 Dnr SKOL15 2018/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 2018-08-10 - 2018-09-13 

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 SKOL15 
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 
nämndsekreteraren 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 2018-08-10 — 2018-09-13. 

Beslutets innehåll i 
kotthet 

Antal Beslutsfattare Beslutsdatum Paragraf i 
delegations
ordningen 

I nackorderingsbidrag 
15 kap 32 § 

11 M. Gamdal 2018-08-23 27 

Inackorderingsbidrag 
15 kap 32 § 

2 M. Gamdal 2018-08-24 27 

Inackorderingsbidrag 
15 kap 32 § 

7 M. Gamdal 2018-08-29 27 

I nackorderingsbidrag 
15 kap 32 § 

1 M. Gamdal 2018-09-05 27 

Rätt till bidrag -
enskilt driven 
pedagogisk 
omsorg/ familj edaghe 
m Ärende nr: SKOL15 
2018/0231 

1 C. Marelius 2018-07-02 2 

Yttrande vid 
överklagande av beslut 

1 M. Gamdal 2018-09-07 37 

Inackordering/ Avslag 4 M. Gamdal 2018-08-27 -
2018-08-29 

27 

Avtal rörande 
ersättning för studier 
på gymnasienivå på 
folkhögskola 990526. 

1 S. Erlandsson 2018-09-05 34 

»#/ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Avtal med hälso- och 
s j ukvårds förvaltningen 
angående förlängning 
2019-202 av uppdrag: 
9719 Åkersberga 
Ungdomsmottagning 

1 S. Erlandsson 2018-08-27 34 

Avtal Beträffande 
PMO webbtidbok 

1 S. Erlandsson 2018-08-28 34 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2017/0279 

1 A. Kostic 2018-07-02 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0016-0019 

4 A. Ko stic 2018-06-21 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0020-0022 
2018/0025-0028 

6 A. Ko stic 2018-06-21 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0030-0038 

9 A. Ko stic 2018-06-21 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0046 

1 A. Kostic 2018-06-21 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0066-0068 

3 A. Kostic 2018-06-14 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0071-0079 

9 A. Kostic 2018-06-14 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0080, 0083-
0084, 0087,0089 

6 A. Kostic 2018-06-18 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0090, 0092-
0094, 0096, 0099 

6 A. Kostic 2018-06-13 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0100-0113, 
0115-0119 

19 A. Kostic 2018-06-14 21 

Beslut om 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0120, 0122-
0124,0126-0127,0129 

7 A. Kostic 2018-06-14 21 

/9^ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslut om 7 A. Kostic 2018-06-14 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0130-0132 
2018/0135-0138 
Beslut om 10 A. Kostic 2018-06-27 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0140-0149 
Beslut om 8 A. Kostic 2018-06-27 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0150-0154, 
0157-0159 
Beslut om 6 A. Kostic 2018-06-27 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0160-0163, 
0166-0167 
Beslut om 8 A. Kostic 2018-07-03 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0170, 0172-
0178 
Beslut om 9 A. Kostic 2018-07-03 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0180-0183, 
0186-0190 
Beslut om 4 A. Kostic 2018-06-14 21 
tilläggsbelopp 
Dnr 2018/0210, 0221, 
0246-0248 

Expedieras 
- Akten 

/jO !<:#{ 
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:8 Dnr SKOL 2018/00S3 

Information från ungdomsrådet 

Jeanette Widén, ordförande ungdomsrådet, informerar att man hade möte med ungdomsrådet 
den 1 oktober. Man ska ha ytterligare två möten under hösten och vid dessa ska man gå 
igenom de punkter som har diskuterats under året för att kunna blicka framåt mot 2019. 

Expedieras 
- Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:9 Dnr SKOL 2018/0053 

Information från Skolförvaltningen 

- Redovisning av beredningsprocess. 

- R edovisning av postlista under perioden 2018-08-21 - 2018-09-18. 

- Staffan Erlandsson har gått in som stf. Kommundirektör eftersom tidigare kommundirektör 
Jan-Olof Friman avslutat sin tjänst. 

- Ann Hallner informerar om resultaten av enkät inom Med målen i sikte (MMIS). 

- Ann Hallner informerar att två av Skolinspektionens nedslag i våras gällde 
Skolnämnden/Skolförvaltningens ansvarsområde, mottagandet i grundsärskolan och i 
gymnasiesärskolan. Det finns några mottagande som är gjorda innan lagändringen 2011, där 
en eller två av de fyra bedömningar som idag måste göras inför ett mottagande saknas. En 
arbetsgrupp bestående av sakkunnig för särskilt stöd och delar av den centrala elevhälsan ser 
över och åtgärdar detta under läsåret 18/19. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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SKN § 6:10 Dnr SKOL15 2018/0054 

Övriga frågor 

Jenny Nordström (L) anmäler fråga om upphandling av SFI. 
Svar: Förvaltningen återkommer i frågan. 

Kerstin Sundberg (KD) anmäler fråga o m uppföljning av frånvarorapportering i 
gymnasieskolan. 
Svar: Inom ramen för Skolnämndens internkontroll 2019 kommer frånvarorapportering i 
gymnasieskolan att följas upp. Fristående huvudmän är enligt skollagen sk yldiga att meddela 
hemkommunen när en elev börjar, slutar eller är frånvarande i omfattande utsträckning. Syftet 
är att följa u pp hur huvudmännen efterföljer bestämmelsen. 

Marie Wengse (SO) anmäler fråga om digitalisering. 
Svar: Förvaltningen återkommer i frågan. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


