
Sammanträdesprotokoll för 
Skolnämnden 

0 Österåker 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 8 :2 

Sekreterare 

Tisdagen den I I december 2018 kl 18:00-

"o ° 
Österåkers golfklubb, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Jörgen Palmberg (S) 

9.10 

Fredrik Zethraeus §§ 8:1 - 8:1 I 

Ordförande 

Justerande 

Kenaeth Nettet;ström (M) §§ 8 :1 - 8:1 

erg(S) §§ 8 :1 - 8:H I 

Anslag/bevis §§ 8:1-8:1 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2018-12-18- 2019-01-07 

Skolnämnden 

2018-12-1 I 

o 

Skolförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethraeus 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

Närvaro I i sta 

Parti Ledamöter Närvarande E) tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Kenneth Netterström X 
L Peter Bilow X 
S Jörgen Palmberg X 
M Annika Lööv X 
M Jeanette Widén X 
L Jenny Nords tröm X 

KD Kerstin Sundberg X 
S Karin Heneryd X 

RP Peter N ummert X 
MP Michael Solander X 
SÖ Marie Wengse X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Karima Forsberg -
C Anne-Li Hillbert X 

ÖP Maria Ulle nius X 
S Krister Wicander -
S Vakant -

Övriga närvarande Funktion 
Staffan Erlandsson Skoldirektör 
Ann Hallner Sakkunnig särskilt stöd 
Andrea Salguero Utredare/nämndsekreterare 
Kerstin Johansen Sakkunnig grundskola 
Martin Andersson Utvecklingsledare skolförvaltningen 
Fredrik Zethrreus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:1 

Upprop, fastställande av dagordning, övriga frågor och närvarorätt 

Skolnämndens beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Hampe Ivlein (M) medges närvarorätt på Skolnämnden sammanträde. 

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

Övriga frågor 
Kenneth Netterström (M) anmäler frågor till punkten övriga frågor. 

Kerstin Sundberg (KD) anmäler fråga om eleverna på s pråkintroduktion. 

Närvarorätt 
Ordföranden föreslår att Hampe Klein (M) ges närvarorätt vid dagens sammanträde i 
Skolnämnden. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:2 

Val av justerare samt information 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden utser Jörgen Palmberg (S) ti ll justerare. Protokollet justeras senast måndagen 
den 17 december klockan 09.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 

Sammanfattning 
Kenneth Netterström (M) föreslår Jörgen Palmberg (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast måndagen den 17 december klockan 09.00, kommunkansliet, Alceahuset, 
Åkersberga. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-! 2-13 

SKN § 8: 3 Dnr SKOLI5 2018/0267 

Skolnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2018 

Skolnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Skolnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2018. 

Beslutsunderlag 
Skoldirektören redogör muntligt för Skolnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 
2018. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar att informationen noteras till protokollet. 

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

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:4 Dnr SKOLI5 2018/0276 

Svar på uppdrag nr 35, budget 2018 - Att utreda möjligheterna att 
förlänga läsåret för Österåkers skolors elever för att öka deras 
förutsättningar att nå målen/kunskapskraven 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden mottager Skolförvaltningens tjänsteudåtande SKOL15 2018/0276. 

Sammanfattning 
Skolförvaltningen fick i budge t 2018, fastställd av Kommunfullmäktige, i uppdrag att utreda 
möjligheterna att förlänga läsåret för Österåkers skolors elever från nuvaran de 178 dagar till 
maximalt 190 dagar enligt 7 kap. 17 § skollagen (2010:800). 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-15. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall til l Skolförvaltni ngens besluts förslag innebärande att 
Skolnämnden mottager Skolförvaltningens tjänsteudåtande SKOL15 2018/0276. 

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

Expedieras 
- Produktions förvaltningen 
- Akten 

Justerandes signature r Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN §8:5 Dnr SKOLI5 2018/0306 

Svar på uppdrag - Uppdrag att utreda förutsättningar och 
kostnader för en förskola/fritidshem som är öppet kvällar, nätter 
och helger) 

Skolnämndens beslut 

1. Skolnämnden mottager Skolförvaltningens redovisning av förutsättningar och kostnader för 
en förskola/fritidshem öppen på kvällar, nätter och helger. 

2. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att under våren 2019 fortsätta att kartlägga 
behovet av omsorg på tid då förskola och fritidshem ej är öppen. 

Protokolls anteckning 
Jörgen Palmberg (S) lämnar en protokollsanteckning 
Det går för långsamt i ärendet 
Jörgen Palmberg (S) 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
Att utreda vilka behov som finns av barnomsorg under kvällar, nätter och helger har gjorts vid 
flera tillfällen och utfallet har ofta visat att det funnits ett relativt litet behov. 
Jag tror att behoven är betydligt större än vad dessa utredningar visar, möjligen kan man 
använda sej av andra metoder för att komma närmare ett verkligt behov. 
Man kan också behöva se över dom kriterier som ställs för att kunna få barnomsorg under 
dessa tider. 
Men att lösa detta med att starta upp förskola/förskolor med avdelningar för dessa barn tror 
jag är olyckligt. Att många föräldrar skulle kunna lösa sitt "vardagspussel" på detta sätt är 
säkert riktigt, men vi måste i första hand ha ett barnperspektiv. 
Förskolebarnen och framförallt de mindre barnen bör spendera kvällar och nätter med en 
anknytningsperson. Rutiner kring bl.a. nattning är väldigt intima och bör därför skötas av 
personer som barnet har en nära anknytning till. Det finns också forskning som visar på detta. 
Däremot kan behoven av barnomsorg på obekväm tid mycket väl skötas av personer som 
kommer hem till barnen som görs idag. 
Detta blir tryggare för barnen och dessutom mindre kostsamt för kommunen. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Uppdraget att utreda förutsättningar och kostnader för ett kvälls-, natt- och helgöppet 
fritidshem/förskola visar på att förutsättningarna och underlaget för en sådan verksamhet 
behöver utredas vidare. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

Forts. SKN § 8:5 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-27. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Skolnämnden mottager Skolförvaltningens redovisning av förutsättningar och kostnader för 
en förskola/fritidshem öppen på kvällar, nätte r och helger. 
2. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att under våren 2019 f ortsätta att kartlägga 
behovet av omsorg på tid då förskola och fritidshem ej är öppen. 

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

Expedieras 
- Akten 

Utd ragsbestyrkande Justerandes signaturer 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:6 Dnr SKOLI5 2018/0263 

Österåkersmodellen - Att möta olikheter, rätt stöd i rätt tid för 
alla elever 

Skolnämndens beslut 

1. Skolnämnden mottager Skolförvaltningens återrapportering kring uppdraget att ta fram 
modellen "att möta olikheter". 

2. Skolnämnden godkänner implementeringen av modellen som beskrivs i Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande SKOL15 2018/0263. 

3. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att fortsätta kartläggningsarbetet om vilka 
lokala behov som råder, återrapportering kring kartläggningsarbetet samt modellens 
implementering sker senast i maj 2019. 

Röstförklaring 
Michael Solander (MP) lämnar en röstförklaring 
Miljöpartiet deltar inte i beslutet att-sats 2 Osteråkersmodellen — Att möta olikheter 
Vi anser att dokumentet är alldeles för tunt och inte innehåller tillräckligt med substans, 
dessutom är det ibland svårt att följa tankegångarna och vad man vill samt vilka slutsatser som 
dras. 
Mycket grafik och text som kan tolkas lite hur som helst. 
Vi är medvetna om att detta dokument ska utvecklas vidare framöver, men vi tycker inte att 
det duger som ett grunddokument. 
Vad vi saknar bl.a. 

Utbildning för tjänstemän, skolpersonal, politiker angående barn med särskilda behov 
Långsiktigt arbete i den vanliga skolan 

Frågeställningar 
Vad är en "vanlig skola" 
"Ansvar/ledarskap" för vad? 
V ad betyder den röda grafen som visar 30% 
Vilka sitter i referensgruppen och vilka kompetenser har dom? 
Om man tolkar "få med eleverna i tid" som att man tidigt vill hitta dessa elever och ge 
dem möjlighet att gå på resursskola, gör man då detta genom att minska på särskilt 
stöd och öka på: Ledning och stimulans - tillgänglig lärmiljö? Hur leder en ökning av 
"Ledning och stimulans — tillgänglig lärmiljö" till att "få med elever i tid"? 
Vad skulle digitalt ekosystem tillföra skolan. Ett sånt system finns ju för att göra 
användarna knutna till ett visst varumärkesprodukter. Vad är det för bra med det i 
skolan? 

Michael Solander (MP) 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

Forts. SKN § 8:6 

Sammanfattning 
Pedagogcentrum fick i augusti 2018 uppdraget att ta fram modellen "att möta olikheter". 
Modellen ska ge ökade kunskaper gällande olika funktionsvariationer som på olika sätt kan 
hindra barn eller elever från att lyckas och må bra i förskolan och skolan. Genom att se på 
både sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer har Pedagogcentrum sammanställt en 
verktygslåda och vägledning för förskolor och skolor att ta d el utav. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-06. 

Deltar ej i beslutet 
Michael Solander (MP) deltar ej i beslutssats två. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Skolnämnden mottager Skolförvaltningens återrapportering kring uppdraget att ta fram 
modellen "att möta olikheter". 
2. Skolnämnden godkänner implementeringen av modellen som beskrivs i Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande SKOL15 2018/0263. 
3. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att fortsätta kartläggningsarbetet om vilka 
lokala behov som råder, återrapportering kring kartläggningsarbetet samt modellens 
implementering sker senast i maj 2019. 

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

Expedieras 
- Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:7 Dnr SKOLI5 2018/0318 

Bidrag till enskilda huvudmän 2019 

Skolnämndens beslut 

Skoldirektören uppdras att fatta separata beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän för 
budgetåret 2019. 

Sammanfattning 
Beslut om bidrag till enskilda huvudmän inom förskola och skola ska enligt nya rutiner 
utformas som separata beslut för varje huvudman. Syftet är att säkerställa att besluten kan 
överklagas i enlighet med skollagen. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-26. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens besluts förslag innebärande att 
Skoldirektören uppdras att fatta separata beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän för 
budgetåret 2019. 

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

Expedieras 
- Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:8 Dnr SKOL15 2018/0052 

Redovisning av delegationsbeslut 2018-10-17 - 2018-1 I -20 

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 2018-10-17 - 2018-11-20. 

Beslutets innehåll i korthet Antal Beslutsfattare Beslutsdatum Paragraf i 
delegations
ordningen 

Avtal avseende samordnartjänst 
yrkesförarutbildning 2018 

1 S. Erlandsson 2018-11-13 34 

Avtal avseende samordnartjänst 
yrkesförarutbildning 2019 

1 S. Erlandsson 2018-11-13 34 

Tillsyn pedagogisk omsorg 27 C. Marelius 2018-03-28-
2018-11-09 

4 

Beslut om tilläggsbelopp Dnr: SKOL15 
2018/0214, 0226, 0241, 0269, 0271, 
0277, 0280, 0285-0287, 0290, 0292, 
0296,0298-0299, 0301, 0305,0308, 
0310-0312, 0390. 

22 A. Hallner 2018-11-05-
2018-12-11 

21 

Beslut om uppskjuten skolplikt 4 A. Hallner 2018-12-07-
2018-12-10 

13 

Beslut om utökad vistelsetid på 
fritidshem 

1 A. Hallner 2018-12-11 11 

Beslut om mottagande i grundsärskolan 3 A. Hallner 2018-08-20-
2018-11-26 

17 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:9 Dnr SKOL 2018/0053 

Information från ungdomsrådet 

Jeanette Widén, ordförande ungdomsrådet, informerar att ungdomsrådet har fått en ny 
medlem, att ungdomsrådet ska ett möte torsdag den 13 december samt att ungdomsrådet ska 
få en ny ordförande efter årsskiftet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:1 0 Dnr SKOL 2018/0053 

Information från Skolförvaltningen 

- Det ska påbörjas en ägar- och ledningsprövning av Skolförvaltningen som bland annat 
innebär att man ska se över rutinerna. 

- Skoldirektören informerar att Sveriges Kommuner- och landsting (SKL) ska från och med 
2019 sluta m ed sin årliga skolranking. 

- Förskolan Sunnanvind har stängt ned sin verksamhet. Berörda barn har fått plats på andra 
förskolor. 

- Skolnämnden har fått 660 tkr från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att 
fortsätta med projektet "Att möta olikheter" samt 275 tkr för att implementera en modell 
kopplat till "Att möta olikheter". 

- Det kommer att ske förändringar inom Skolförvaltningen. Dels har skoldirektören blivit ny 
kommundirektör vilket innebär att man inom Skolförvaltningen kommer att utse en tf. 
Skoldirektör. Dels kommer en annan tjänsteman inom Skolförvaltningen byta tjänst inom 
kommunen. 

Redovisning av postlista under perioden 2018-10-17 — 2018-11-26. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-12-13 

SKN § 8:1 I Dnr SKOLI5 2018/0054 

Övriga frågor 

Kenneth Netterström (M) informerar att sex personer i nuvarande Skolnämnden kommer att 
återfinnas i någon av de nya nämnderna, Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, efter årsskiftet. 

Kenneth Netterström (M) påtalar vikten av samarbete mellan de två nya nämnderna. 

Kenneth Netterström (M) vil l att man under början nästa mandatperiod genomför en 
utbildning för de nya n ämnderna vid ett eller ett par tillfällen. 

Kerstin Sundberg (KD) frågar om eleverna på språkintroduktion. 
Svar: Eleverna på språkintroduktion finns under Produktionsförvaltningens ansvarsområden. 

Expedieras 
- Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


