
SOLNA STAD Protokoll 2022-04-05 
SID 1 (4) 

Barn- och förskolenämnden 

Plats och tid  2022-04-05 Pumpans förskola, kl  18:45-19:35 

Ledamöter 
Anna Lasses (C), ordförande  
Nataliya Hulusjö (KD) 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 
Monika Mannerström Skog (M) 
§§ 10–16
Helene Ekegren (M)
Sukri Demir (L)

Tjänstgörande ersättare 
Linda Ghebremariam (C) ersätter Sevgi 
Åmark (L) 
Thomas Ringkvist (S) ersätter Peter Rangwe 
(S) 
Ellen Samuelsson (V) ersätter Ewy Olausson 
(V) 

Närvarande ersättare 
André Gustafsson (M) 
Alexandra Lindahl (M) 
Kerstin Zetterlund (L) 
Diana Evandin (KD) 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Hanna Malm, stabschef 
Hanna Söderström, nämndsekreterare 

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

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 10–17
Underskrifter Sekreterare

Hanna Söderström 

Ordförande 
Anna Lasses (C) 

Justerare 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-04-08 
Anslaget tas ner 2022-05-02 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-04-29 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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 Signatur 

§ 10

Fastställande av föredragningslista
Barn- och förskolenämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 11

Tillsyn av den fristående förskolan BMA Solna Enskilda 
förskola (BFN/2021:158) 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden avslutar den regelbundna tillsynen av den fristående 
förskolan BMA Solna Enskilda förskola.  

Sammanfattning 
Verksamhet som avses i skollagen 26 kap. 4 § 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 BMA Solna Enskilda förskola som 
drivs av huvudmannen Barnens Montessori akademi AB med organisationsnummer 
(556507–5586). Tillsyn genomfördes den 20 januari 2022. 

Som grund för tillsynen utgår förvaltningen från skollagen (2010:800) och förskolans 
läroplan (Lpfö18). 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsyn av förskolan BMA Solna 
Enskilda förskola är att förskolan uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter.  

Yttrande  
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ellen Samuelsson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 1 till 
protokollet. 
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 Signatur  

§ 12

Riktad tillsyn av den fristående förskolan Mattelekförskolan 
(BFN/2021:351) 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av redovisningen och avslutar den riktade tillsynen 
vid den fristående förskolan Mattelekförskolan. 

Sammanfattning 
Barn-och utbildningsförvaltningen tog den 20 december 2021 emot en anmälan om 
klagomål från en vårdnadshavare till ett barn vid Mattelekförskolan. I anmälan anges 
bland annat att förskolan har brustit i sin tillsyn.   

Med anledning av uppgifterna i anmälan bedömde förvaltningen att det fanns skäl för 
en riktad tillsyn av förskolan. Den riktade tillsynen startade den 21 december 2021. 

I den riktade tillsynen granskar förvaltningen ett eller 
flera avgränsade områden på förskolan och fokuserar på 
regelefterlevnad. Tillsynen kan bland annat innebära spontana besök, inhämtning av 
uppgifter från huvudman samt intervjuer med personal och kontakt med 
vårdnadshavare. 

§ 13

Riktad tillsyn av fristående förskolan Glädjen (BFN/2021:333)

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av redovisningen och avslutar den riktade tillsynen 
vid den fristående förskolan Glädjen. 

Sammanfattning 
Barn-och utbildningsförvaltningen fick kännedom om ett ärende i november 2021 
som rörde den fristående Kyrkans förskola Glädjen i Solna. Ärendet avsåg områdena 
tillsynsansvaret och trygg omsorg.  

Med anledning av ovanstående ärende bedömde förvaltningen att det fanns skäl för 
en riktad tillsyn av förskolan. Den riktade tillsynen startade den 6 december 2021. 

I den riktade tillsynen granskar förvaltningen ett eller 
flera avgränsade områden på förskolan och fokuserar på 
regelefterlevnad. Tillsynen kan bland annat innebära spontana besök, inhämtning av 
uppgifter från huvudman samt intervjuer med personal och kontakt med 
vårdnadshavare. 
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§ 14

Anmälan delegationsbeslut
Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
BFNdel/2022 §§ 69, 71–75, 77–85 

§ 15

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

§ 16

Övrigt
Inga övriga frågor har inkommit till sammanträdet. 

§ 17

Förvaltningschefen informerar
- Förberedande arbete med anledning av Ukrainakrisen
- Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i förskolan



Barn- och förskolenämnden 2022-04-05 

BFN/2021:158 

Tillsyn av den fristående förskolan BMA Solna Enskilda förskola 

Yttrande 

Huvudmannen Barnens Montessori akademi AB driver sedan 2021 BMA Solna Enskilda förskola 

med tillstånd för 41 barn, med 21 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten konstateras att antalet barn per anställd (årsarbetare) vid tillsynen var 5,25 

barn. Skolverkets tidigare 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 3 vuxna. 

Ajla Mehinovic Avdic Ellen Samuelsson 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 1 BFN/2022-04-05 § 11
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