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Barn- och förskolenämnden 

Plats och tid  2022-02-08 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:36  
 

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

Tjänstgörande ersättare 
 

 

Närvarande ersättare 
André Gustafsson (M) (distans) §§ 3–9 
Alexandra Lindahl (M) (distans) §§ 2–9 
Kerstin Zetterlund (L) (distans) 
Linda Ghebremariam (C) (distans) 
Diana Evandin (KD) (distans) 
Thomas Ringkvist (S) (distans) 
 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Maria Gyllenberg, chefscontroller 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
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 §§ 1–9 
Underskrifter Sekreterare  
  Hanna Söderström  

 
 Ordförande  
  Anna Lasses (C) 

 
 Justerare  
  Ajla Mehinovic Avdic (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-11 
Anslaget tas ner 2022-03-07 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-03-04  
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 1 

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och förskolenämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 

§ 2 

Förvaltningschefen informerar 
Återkoppling kring närvaro under julledigheten. 
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§ 3 

Årsredovisning 2021 (BFN/2020:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av årsredovisning per 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Den pågående pandemin (covid-19) präglade arbetet under året. Förskolorna arbetade 
fortlöpande med riskbedömningar och handlingsplaner för att minska trängsel och 
smittspridning. Verksamheten har rutiner för smittspårning och kartläggning vid 
konstaterad smitta. Under året hade vissa förskolor begränsade öppettider till följd av 
sjukfrånvaro hos personal. I stort har dock närvaron av både personal och barn varit 
hög.  
 
Under våren och sommaren färdigställdes Ringens nya lokaler och arbetet med den 
tillhörande förskolegården är i slutfasen. I samband med att Pumpan flyttade till nya 
lokaler intill Paprikan i början av året påbörjades ett arbete med att göra i ordning båda 
förskolornas gårdar. Även det arbetet är i slutfasen. Förskolan Solskenet flyttade till 
tillfälliga lokaler på Stråkvägen i juni för att friställa lokaler för skolverksamhet. I början 
av 2022 flyttar förskolan till nyproducerade lokaler på Vasavägen. Under sommaren 
rustades förskolan Gasellen upp och fick ny planlösning för att bereda plats för fler 
barn. På förskolan Thor renoverades tre avdelningar under sommaren och under 
vintern kompletteras det med renovering av avdelningskök och toaletter. 
  
Under perioden har det kommit en ny befolkningsprognos för Solna stad. Prognosen 
visar på en tydlig dämpning av befolkningsökningen jämfört med prognosen daterad 
september 2020 som låg till grund för nämndens budget 2021. Förändringen härrör sig 
dels till att utfallet av antal folkbokförda i staden för år 2020 blev lägre än 
prognostiserat, dels till sänkt fertilitetsantagande och senarelagda byggnationer av 
bostäder.  
 
Stadens senaste prognos från september 2021 visar att det år 2029 beräknas finnas 
5 913 barn i förskoleålder (1–5 år), vilket är en minskning med 245 barn jämfört med 
prognosen i september 2020. Den förändrade prognosen behöver beaktas vid planering 
av förskoleplatser under åren framöver.  
 
Barn- och förskolenämnden har två nämndmål, "Kvaliteten och tryggheten i förskolan 
och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög" och "Vårdnadshavarna är nöjda med 
förskolan och den pedagogiska omsorgen", varav båda uppfylls till stor del. Uppdraget 
att tillvarata erfarenheter från hanteringen av pandemin i verksamheterna är slutfört och 
har avrapporterats till kommunstyrelsen i december och till barn- och förskolenämnden 
i samband med årsredovisningen.  
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Nämndens nettokostnad för 2021 är 509,8 mkr, vilket är 10,7 mkr lägre än budgeterad 
nettokostnad för året. Avvikelsen beror främst på att det har varit färre barn i 
verksamheten än budgeterat, vilket stämmer väl överens med faktiskt antal 
folkbokförda barn i Solna i åldern 1 till 5 år. Det har varit högre intäkter för statsbidrag 
från Skolverket samt bidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Jämfört med 
föregående år har kostnaderna minskat med 2,9 procent, vilket främst beror på att det 
är högre intäkter år 2021 jämfört med 2020.  
 
Helårsprognosen för nämnden visade på en positiv avvikelse mot budget på 5 mkr, då 
det beräknades vara färre barn i verksamheten under året än budgeterat. Utfallet visar 
på en positiv avvikelse på 10,7 mkr, vilket är 5,8 mkr högre än prognostiserat. 
Anledningen till avvikelsen är att det varit färre barn än beräknat i verksamheten främst 
under hösten. 
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§ 4 

Fördelning av politisk satsning för att öka personaltätheten i 
syfte att minska barngruppernas storlek (BFN/2021:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden fördelar 2 800 kr per barn och år, utöver den generella 
pengen, till fristående förskolor i Solna och förskolor i egen regi.  
 
 
Sammanfattning 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 riktades en politisk satsning om 15 
mkr till barn- och förskolenämnden för att ökad kvalitet i förskolan. I barn- och 
förskolenämndens verksamhetsplan och budget för 2022 har nämnden beslutat att den 
riktade satsningen ska användas till att höja pengen med ytterligare 0,5 procent, utöver 
den generella uppräkningen, för samtliga verksamheter samt att kvarvarande medel ska 
fördelas utöver den generella pengen för att höja personaltätheten i syfte att minska 
barngruppernas storlek. Medlen ska fördelas till både fristående förskolor i Solna och 
förskolor i egen regi. 
 
Kvarvarande medel att fördela utöver höjning av pengen är 11,8 mkr. Medlen fördelas 
med ett belopp per barn och år utifrån budgeterat antal barn för år 2022 och ska 
användas till att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek.  
För förskolor i egen regi ska skolchef ansvara för fördelningen mellan förskolor och 
uppföljning av hur medlen har använts och vilken effekt de har gett. 
För förskolor i enskild regi ska uppföljning ske inom ramen för förvaltningens 
tillsynsarbete.   
 
Återrapportering till barn- och förskolenämnden om hur medlen har använts sker i 
samband med delårsrapport och årsredovisning. Medlen betalas ut som ett 
engångsbelopp till respektive verksamhet utifrån antalet inskrivna barn den 15 oktober 
2021. 
 
 
Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) anmäler yttrande enligt bilaga 1 till 
protokollet.  
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§ 5 

Tillsyn av den fristående förskolan BMA Carl Malmstens väg 
(BFN/2021:159) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden avslutar den regelbundna tillsynen av den fristående 
förskolan BMA Carl Malmstens väg.  
 
 
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 Carl Malmstens väg som drivs 
av huvudmannen Barnens Montessori akademi AB med organisationsnummer 
(556507–5586). Tillsyn genomfördes den 2 december 2021. 
 
Som grund för tillsynen utgår förvaltningen från skollagen (2010:800) och förskolans 
läroplan (Lpfö18). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsyn av förskolan BMA Carl 
Malmstens väg 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 2 till 
protokollet 
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§ 6 

Anmälan delegationsbeslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
BFNdel/2021 §§ 176, 180–186 
BFNdel/2022 §§ 1–68, 70–71 
BFNordf/2022 §§ 1–3 
 
 

§ 7 

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

§ 8 

Övrigt 
Ewy Olausson (V) har inkommit med en övrig fråga gällande närvaro i förskolan under 
julledigheten vilken besvaras vid förvaltningschefens information § 2. 
 
 

§ 9 

Godkännande digitalt deltagande 
Ordförande frågar nämnden om alla är tillfreds med det digitala deltagandet vid 
sammanträdet och konstaterar att så är fallet.  
 
 
Beslut  
Barn- och förskolenämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet 
har fungerat enligt riktlinjerna. 
 
 
 

 
 



Barn- och förskolenämnden 2022-02-08 

BFN/2021:1 

Yttrande 

Vi från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det är positivt att styret vill öka 

personaltätheten i förskolan, det är något som vi under lång tid velat se en satsning på.  

Men efter en snabb beräkning ser vi att för en förskola på exempelvis 35 barn innebär det 98 000 

kr på ett år, för en med 40 barn 112 000 kr på ett år. 

Detta räcker inte ens för att anställa en enda person, det skulle krävas minst det fyrdubbla för att 

kunna anställa en till pedagog. 

Vi tycker att satsningen är alldeles för liten om man vill öka personaltätheten i verkligheten. 

Ajla Mehinovic Avdic Ewy Olausson 

Protokollsbilaga 1 BFN/2022-02-08 § 4



Barn- och förskolenämnden 2022-02-08 

BFN/2021:159 

Yttrande 

Huvudmannen Barnens Montessori akademi AB driver sedan 2000 förskolan BMA Carl 

Malmstens väg med tillstånd för 56 barn i åldrarna 1–5 år, med 54 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten konstateras att antalet barn per anställd (årsarbetare) vid godkännandet var 6,0 

barn per anställd och att det vid tillsynen var 5,51 barn inskrivna per anställd årsarbetare. 

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 tre vuxna. 

Ajla Mehinovic Avdic Ewy Olausson 

Protokollsbilaga 2 BFN/2022-02-08 § 5
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