
SOLNA STAD Protokoll 2022-10-18 
SID 1 (10) 

Barn- och förskolenämnden 

Plats och tid  2022-10-18 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:33 

Ledamöter 
Anna Lasses (C), ordförande 
Nataliya Hulusjö (KD) 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 
Helene Ekegren (M) 
Sukri Demir (L) 
Sevgi Åmark (MP) 
Peter Rangwe (S) 
Ewy Olausson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Alexandra Lindahl (M) ersätter Monika 
Mannerström Skog (M) 

Närvarande ersättare 
Kerstin Zetterlund (L) 
Diana Evandin (KD) 
Thomas Ringkvist (S) 
Ilknur Rencber (S) 
Ellen Samuelsson (V) 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Hanna Staaf, nämndsekreterare 

Utses att justera Ajla Mehinovic Avdic (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer 
Underskrifter 

§§ 35–44
Sekreterare

Hanna Staaf 

Ordförande 
Anna Lasses (C) 

Justerare 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-21 
Anslaget tas ner 2022-11-14  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-11-11  
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 35

Fastställande föredragningslista
Barn- och förskolenämnden fastställer utsänd föredragningslista med undantag från att 
ärende 7 på föredragningslistan utgår vid sammanträdet. 

§ 36

Förvaltningschefen informerar
Brukarundersökning vårterminen 2022 
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§ 37 

Delårsrapport per augusti 2022 (BFN/2021:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Pandemin fortsatte att påverka arbetet under årets första veckor. Förskolan har haft 
ordinarie öppettider som huvudregel men under vecka 3-5 hade vissa förskolor 
begränsade öppettider på grund av hög personalfrånvaro. Under vecka 4 var tre 
förskolor stängda. I övrigt har närvaron av både personal och barn varit hög under 
perioden. 
 
Under perioden mars till augusti har 16 barn från Ukraina varit placerade i någon av 
stadens kommunala förskolor. Per den sista augusti är det nio barn som är kvar i 
verksamheten. Barn- och förskolenämnden har god beredskap både organisatoriskt och 
platsmässigt för att ta emot fler barn från Ukraina i verksamheten. För de barn som 
kommer till Solna som flyktingar är det viktigt att skapa ett tryggt sammanhang med en 
så normal vardag som möjligt. Stadens skolpsykologer har tagit fram ett material till 
stöd för att möta barn som upplevt trauma och personal inom barn- och elevhälsa samt 
ledning är väl förberedda och tillgängliga när stöd behövs. 

Riksdagen har tagit beslut om att anta förslagen om stärkt kvalitet och likvärdighet i 
pedagogisk omsorg och de nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2023. 
Ändringarna syftar till att bättre förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. 

Riksdagen har även tagit beslut om att anta förslagen om ändringar i skollagen. 
Förslagens syfte är att öka deltagandet i förskolan. Från att barnet ska fylla tre år, och 
sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om 
förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Lagändringarna började gälla den 1 juli 
2022, och börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. 

Arbetet med nämndens mål och uppdrag pågår enligt plan och visar inga avvikelser 
under perioden. Den aktuella statistiken (15 oktober 2021) visar att andelen 
legitimerade heltidsanställda förskollärare på Solnas kommunala förskolor har ökat från 
26 procent till 31 procent och är nu på samma nivå som andra kommuner i länet. Antal 
barn per heltidsanställd i de kommunala förskolorna har ökat från 5,3 barn per 
heltidsanställd till 5,7 barn, vilket är något högre än övriga kommuner i Stockholms län 
samt i riket. Barngruppernas storlek har minskat något jämfört med föregående år. 
Extra insatser i syfte att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek, har 
genomförts under våren. 

Svarsfrekvensen på brukarundersökningen i förskola har ökat och är den högsta på 
flera år både när det gäller kommunal och fristående regi. Brukarundersökningen visar 
generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter och det 
sammanfattande omdömet visar att 88 procent (kommunala 85 procent och fristående 
91 procent) av vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten. 
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Det språkutvecklande arbetet i förskolan har resulterat i att barnen har goda kunskaper 
med sig när de börjar i förskoleklass. Resultatet visar sig bland annat i den 
språkscreening som genomförs i förskoleklass. 

Verksamhetens nettokostnad för första tertialet är 341,3 mkr vilket är 16,2 mkr lägre 
nettokostnad än budgeterat för perioden. Jämfört med föregående år har 
nettokostnaden minskat med 0,9 mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på högre 
bidrag från staten än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för köp av 
huvudverksamhet. Det är främst bidrag från Skolverket för kvalitetshöjande åtgärder 
samt bidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som är högre än beräknat för 
perioden. 

Nämndens helårsprognos per den 31 augusti visar på en positiv avvikelse om 5,0 mkr. 
Avvikelsen avser främst att det beräknas vara färre barn i verksamheten än budgeterat. 
Det är främst antalet barn i fristående förskolor och andra kommuner som 
prognostiseras bli lägre än budgeterat vilket ger lägre kostnader för köp av 
verksamhet/tjänst. 

Helårsprognosen för investeringar visar på en positiv avvikelse om 0,5 mkr. 
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§ 38 

Verksamhetsplan och budget för 2023 (BFN/2022:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramat, konkurrensplan och internkontrollplan. 
Barn- och förskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande ansökan om 
godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten 
i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns beskrivning av de 
aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i 
förskolan. 
 
I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2023 har barn- och förskolenämnden 
tilldelats en nettokostnadsram på 545,3 mkr. Jämfört med 2022 har nämndens ram 
justerats för volymförändringar och den generella uppräkningen av ramen är 2 procent. 
 
Barn- och förskolenämndens mål är att: 
 
- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög 
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen 
 
Nämnden kommer under 2023 att fortsätta att fokusera på att förbättra kvaliteten och 
att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga 
processer, gemensamma strukturer och strategier och ökat samarbete både mellan 
förskolor i egen regi och med enskilda huvudmän i staden. Under 2023 planeras för 
följande aktiviteter: 
 

• Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan 
• Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan  
• Fortsatt utveckling av processen för tillsyn av huvudmän för fristående 

förskolor och enskild pedagogisk omsorg 
• Ta fram rutiner för uppsökande verksamhet 
• Fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen 

regi 
• Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi 
• Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen 
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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 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 förutsättningar. 
 
 
Röstförklaring 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1 och 
bilaga 2. 
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§ 39 

Tillsyn av den fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden 
(BFN/2022:6) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden avslutar den regelbundna tillsynen av den fristående 
förskolan I Ur och Skur Järvastaden.  
 
 
Sammanfattning 
Verksamhet som avses i 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) står under tillsyn av den 
kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten 
och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
Vid tillsynen ska kommunen kontrollera om verksamheten som granskas uppfyller de 
krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt inom ramen för tillsynen lämna råd 
och vägledning.  
 
Kommunens tillsyn omfattas inte av bestämmelserna som anges i 6 kap. skollagen eller 
diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Tillsyn har genomförts på den fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden som drivs 
av huvudmannen Nyfiken Frilufts AB med organisationsnummer (556883–2694). 
Tillsyn genomfördes den 19 maj 2022. 
 
Som grund för tillsynen utgår förvaltningen från skollagen och förskolans läroplan 
(Lpfö18). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsyn av förskolan I Ur och Skur 
Järvastaden är att förskolan uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.  
 
 
Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 3 till 
protokollet. 
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§ 40 

Tillsyn av den fristående pedagogiska omsorgen Tinas 
småkottar (BFN/2022:58) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen för den pedagogiska omsorgen Tinas 
småkottar råd- och vägledning inom ett område och avslutar tillsynen.  
 
 
Sammanfattning 
Verksamhet som avses i skollagen 25 kap. 10 §, enskild pedagogisk omsorg, står under 
tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera 
verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs 
för tillsynen. Vid tillsynen ska kommunen kontrollera om verksamheten som granskas 
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt inom ramen för 
tillsynen i förebyggande syfte lämna råd och vägledning.  
 
Tillsyn har genomförts vid den pedagogisk omsorgen Tinas småkottar som tillhör 
Christina Eriksson, enskild pedagogisk omsorg i Skytteholm. Verksamheten besöktes 
den 2 juni 2022. Som grund för tillsynen utgår förvaltningen från skollagen, Skolverkets 
allmänna råd för pedagogisk omsorg och delar av läroplanen för förskolan Lpfö18 som 
skall vara vägledande för verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömning efter tillsyn av Tinas småkottar, är att 
den enskilda pedagogiska omsorgen fullt ut uppfyller de krav som följer av lagar och 
föreskrifter 
 
 
Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 4 till 
protokollet. 
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§ 41 

Tillsyn av den fristående förskolan Pysslingen Agnesbergs 
förskola (BFN/2022:149) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen för Pysslingen Agnesbergs förskola råd 
och vägledning inom ett område och avslutar den regelbundna tillsynen. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt skollagens 26 kap. 4 § (2010:800) har en kommun tillsyn över de fristående 
förskolor vars huvudman kommunen har godkänt. Syftet med tillsynen är att genom en 
självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller de krav som följer av 
lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn även lämna råd 
och vägledning.  
 
Som grund för tillsynen utgår barn- och utbildningsförvaltningen från skollagen 
(2010:800) och förskolans läroplan (Lpfö 18). Tillsynen omfattas inte av 
bestämmelserna som anges i 6 kap. skollagen eller diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Regelbunden tillsyn har genomförts på den fristående förskolan Pysslingen Agnesbergs 
förskola som drivs av huvudmannen Pysslingen Förskolor och Skolor AB med 
organisationsnummer 556035–4309. Ett tillsynsbesök genomfördes den 6 september 
2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsynen är att Pysslingen 
Agnesbergs förskola uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. 
Huvudmannen tilldelas råd och vägledning inom ett område. 
 
 
Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 5 till 
protokollet. 
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§ 42 

Anmälan delegationsbeslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
BFNdel/2022 §§ 99–103, §§ 105–138 
BFNordf/2022 §§ 5–6 
 
 

§ 43 

Post- och ärendelista 
Barn- och förskolenämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 
 
 

§ 44 

Övrigt 
Ingen övrig fråga har inkommit till sammanträdet. 
 
 
 

 
 



Solna 18 oktober 2022 

BFN, ärende 6 

    Verksamhetsplan och budget 2023 

BFN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslut om Barn och förskolenämndens verksamhetsplan och budget 

för 2023. 

Vi hänvisar till eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. 

Ewy Olausson 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 1 BFN/2022-10-18 § 38



Barn- och förskolenämnden 2022-10-18 

BFN/2022:1 

RÖSTFÖRKLARING verksamhetsplan och budget för barn- och 
förskolenämnden 2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för barn- och förskolenämnden för 

2023, vi hänvisar istället till vårt egna budgetförslag som vi presenterar i kommunfullmäktige vid 

senare tillfälle. 

Solna 18 oktober 2022 

Ajla Mehinovic Avdic       

Socialdemokraterna    

Protokollsbilaga 2 BFN/2022-10-18 § 38



Barn- och förskolenämnden 2022-10-18 

BFN/2022:6 

Yttrande 

Huvudmannen Nyfiken Frilufts AB driver sedan 2012 förskolan I Ur och Skur med tillstånd för 

84 barn i åldrarna 1–5 år, med 84 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten konstateras att antalet barn per anställd (årsarbetare) vid godkännandet var 

5,79 barn per anställd och att det vid tillsynen var 5,41 barn per anställd årsarbetare  

Skolverkets rekommendationer på i genomsnitt 3 anställda per 15 barn i förskolan är ett mål som 

vi i oppositionen anser att vi ska sträva efter i förskolan. Den personaltätheten uppnås inte i 

denna verksamhet. 

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har länge krävt fler vuxna i verksamheten och har i 

våra respektive budgetar lagt extra medel som påskyndar målet om 15 barn på tre vuxna. 

Ajla Mehinovic Avdic Ewy Olausson 

Protokollsbilaga 3 BFN/2022-10-18 § 39



Barn- och förskolenämnden 2022-10-18 

BFN/2022:58 

Tillsyn av den fristående pedagogiska omsorgen Tinas Småkottar 

Yttrande 

Huvudmannen driver sedan 2000 verksamheten Tinas Småkottar som enskild pedagogisk omsorg 

med tillstånd för 9 barn, med 9 barn inskrivna vid tillsynen. 

Skolverkets rekommendationer på som mest 5 barn per vuxen i förskolan är ett mål som vi i 

oppositionen anser att vi ska sträva efter. Den personaltätheten uppnås inte i den här 

verksamheten. 

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har länge krävt fler vuxna i verksamheten och har i 

våra respektive budgetar lagt extra medel som påskyndar målet om en personaltäthet om 5 barn 

per vuxen. 

Ajla Mehinovic Avdic Ewy Olausson 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 4 BFN/2022-10-18 § 40



Barn- och förskolenämnden 2022-10-18 

BFN/2022:149 

Yttrande 

Huvudmannen Pysslingen Förskolor och Skolor AB driver sedan 2012 förskolan Pysslingen 

Agnesbergs förskola med tillstånd för maximalt 110 barn i åldrarna 1-5 år, med 68 barn inskrivna 

vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten konstateras att antalet barn per anställd (årsarbetare) vid godkännandet var 5,5 

barn per anställd och att det vid tillsynen var 5,6 barn per anställd årsarbetare  

Skolverkets rekommendationer på i genomsnitt 3 anställda per 15 barn i förskolan är ett mål som 

vi i oppositionen anser att vi ska sträva efter i förskolan. Den personaltätheten uppnås inte i 

denna verksamhet. 

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har länge krävt fler vuxna i verksamheten och har i 

våra respektive budgetar lagt extra medel som påskyndar målet om 15 barn på tre vuxna. 

Ajla Mehinovic Avdic Ewy Olausson 

Protokollsbilaga 5 BFN/2022-10-18 § 41
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