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Barn- och förskolenämnden 

Plats och tid  2022-06-08 Ringens förskola, kl. 18:00-19:26 
 

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

Tjänstgörande ersättare 
Alexandra Lindahl (M) ersätter Helene 
Ekegren (M) 

 

Närvarande ersättare 
Linda Ghebremariam (C) 
Ilknur Rencber (S) 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Maria Gyllenberg, chefscontroller 
Hanna Malm, stabschef 
Anja Engdahl, avdelningschef kommunikation 
och lokalfrågor §§ 26–27 
Jenny Hultgren, rektor §§ 26–27 
Anna Karlsson, biträdande rektor §§ 26–27 
Caroline Ekman, biträdande rektor §§ 26–27 
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 §§ 26–34 
Underskrifter Sekreterare  
  Hanna Söderström 

 
 Ordförande  
  Anna Lasses (C) 

 
 Justerare  
  Ajla Mehinovic Avdic (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-06-14 
Anslaget tas ner 2022-07-06 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-07-05 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 26 

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och förskolenämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 

§ 27 

Förvaltningschefen informerar 
• Rektor och biträdande rektorer informerar om Ringens förskola 
• Pågående lokalprojekt sommaren 2022 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Solnabesök av Storbritanniens skolminister 
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§ 28 

Budgetuppföljning per april 2022 (BFN/2021:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av budgetuppföljning per april 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 stort har närvaron av både personal och barn varit hög under 
perioden. 
 
Under mars och april har 3 barn från Ukraina placerat i någon av stadens kommunala 
förskolor. Barn- och förskolenämnden har bra 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. 
 
Solskenets förskola flyttade under julen in i nya lokaler på Vasavägen i Råsunda och 
verksamheten startade den 10 januari. Förskolan har sju avdelningar. 
 
Under perioden har det kommit en ny befolkningsprognos för Solna stad. Prognosen 
visar på en sänkning av befolkningsökningen jämfört med prognosen daterad 
september 2021. Sänkningen härrör sig dels till att utfallet av antal folkbokförda i staden 
för år 2021 blev lägre än prognostiserat och dels på sänkt fertilitetsantagande och 
senarelagda byggnationer av bostäder. För barn i förskoleålder, 1-5 år, är det 
prognostiserade antalet barn år 2030 5 542 vilket är en minskning med 543 barn jämfört 
med prognosen i september 2021. 
 
Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder upphörde den 31 december 2021 och 
ersattes av ett nytt statsbidrag som är riktat till förskolan. Det nya bidraget heter 
Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan och ska användas till insatser som 
syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för både kommunala och enskilda 
förskolor. Den totala ramen för Solnas del är 13,3 mkr vilket är en ökning med 9,1 mkr 
jämfört med det gamla bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder. Det framgår inte av 
förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är kommunen som 
bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har beslutat att bidraget dels ska användas till gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser inom utomhuspedagogik, dels ska fördelas utifrån antalet 
barn i verksamheten både till kommunala och enskilda förskolor för att möjliggöra 
ökad personaltäthet och minskade barngrupper. 
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Riksdagen har tagit beslut om att anta förslagen om stärkt kvalitet och likvärdighet i 
pedagogisk omsorg enligt proposition 2021/22:78. Propositionen innehåller förslag 
som syftar till att bättre förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet: 
 
 Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen ska vara skyldig att se till att ett barn 

som har behov av det ges särskilt stöd i sin utveckling. 
 Personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling. 
 Varje huvudman ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och 

utvärdera verksamheten. 
 

För att stödja huvudmän för pedagogisk omsorg i Solna i förändringsarbetet har ett 
första dialogmöte genomförts inom ramen för tillsynsverksamheten. 
 
Arbetet med nämndens mål och uppdrag pågår enligt plan och visar inte på några 
avvikelser. 
 
Verksamhetens nettokostnad för första tertialet är 168,7 mkr vilket är 10 mkr lägre 
nettokostnad än budgeterat för perioden. Jämfört med föregående år har 
nettokostnaden minskat med 1 mkr (0,6 procent). Avvikelsen mot budget beror främst 
på högre bidrag från staten än budgeterat för perioden. Det är bidrag för 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan (2,7 mkr) samt momsersättning som är 6 
procent på bidrag till fristående förskolor (2,6 mkr) som är högre än budgeterat. 
 
Helårsprognosen visar på en budget i balans. 
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§ 29 

Tillsyn av den fristående förskolan I Ur och Skur Grönlingen 
(BFN/2022:47) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen för I Ur och Skur Grönlingen råd och 
vägledning inom ett område och avslutar den regelbundna tillsynen.  
 
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 Grönlingen som drivs 
av huvudmannen Nyfiken Frilufts AB med organisationsnummer (556883–2694). 
Tillsyn genomfördes den 21 april 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 
Grönlingen 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 1 till 
protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-06-08   
 SID 6 (8) 

 

 Signatur  
 
 

§ 30 

Tillsyn av den fristående pedagogiska omsorgen Anna-Karins 
barngrupp (BFN/2022:57) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen för den pedagogiska omsorgen Anna-
Karins barngrupp 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 Anna-Karins barngrupp som 
tillhör Anna-Karin Holmgren, enskild pedagogisk omsorg i Skytteholm. Verksamheten 
besöktes den 5 maj 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 Anna-Karins barngrupp, 
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 2 till 
protokollet. 
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§ 31 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för Jirawans 
Trollungar avseende utökning av verksamhet (BFN/2022:100) 
 
Beslut 
Barn- och förskolenämnden avslår huvudmannen Jirawan Hallmans ansökan om 
utökning av verksamheten. 
 
Sammanfattning 
Jirawan Hallman som bedriver pedagogisk omsorg under namnet Jirawans Trollungar 
med organisationsnummer 840623-5146 har 2022-05-03 ansökt om rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg enligt skollagen 25 kap. 10 §. Hon önskar att utöka sin barngrupp 
från sex till sju barn. 
 
Verksamheten bedrivs sedan starten i november 2019 i en lokal på Nybodagatan 6 A, 
tillsammans med Tina Eriksson som driver den pedagogiska omsorgen Tinas 
Småkottar. 
 
Enligt skollagen 25 kap. 10 § ska en kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk 
omsorg som avses i 2 § efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om: 
• huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, 
• verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 

verksamhet, 
• verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 

motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat 
att inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och 

• avgifterna inte är oskäligt höga. 
 
Huvudmannen har genom sin underskrift på ansökan förbundit sig att följa Solna stads 
regler för pedagogisk omsorg. 
 
Utifrån inkommen ansökan gör förvaltningen bedömningen att huvudmannen inte 
redovisat på vilket sätt som denne ska kunna tillgodose kvalitetskraven för pedagogisk 
omsorg i enlighet med skollagen 25 kap. 7 § eller de förutsättningar som avses i 
skollagen 25 kap. 10 §. Ansökan ska därför avslås. 
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§ 32 

Anmälan delegationsbeslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
BFNdel/2022 § 91–98 
 
 

§ 33 

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

§ 34 

Övrigt 
Inga övriga frågor har inkommit till sammanträdet. 
 
 
 

 
 



Barn- och förskolenämnden 2022-06-08 

BFN/2022:47 

Tillsyn av den fristående förskolan I Ur och Skur Grönlingen 

Yttrande 

Huvudmannen Nyfiken Frilufts AB driver sedan januari 2016 förskolan I Ur och Skur 

Grönlingen med tillstånd för 85 barn i åldrarna 1-5 år, med 74 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten konstateras att antalet barn per anställd (årsarbetare) vid godkännandet var 5,7 

barn per anställd och att det vid tillsynen var 5,73 barn 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 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet  

Protokollsbilaga 1 BFN/2022-06-08 § 29



Barn- och förskolenämnden 2022-06-08 

BFN/2022:57 

Tillsyn av den fristående pedagogiska omsorgen Anna-Karins barngrupp 

Yttrande 

Huvudmannen driver sedan 2011 verksamheten Anna-Karins barngrupp som enskild pedagogisk 

omsorg med tillstånd för 7 barn, med 7 barn inskrivna vid tillsynen. 

Skolverkets tidigare 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 2 BFN/2022-06-08 § 30
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