
SOLNA STAD Protokoll 2022-12-06 
SID 1 (10) 

Barn- och förskolenämnden 

Plats och tid  2022-12-06  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:18 

Ledamöter 
Anna Lasses (C), ordförande  
Nataliya Hulusjö (KD) 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 
Monika Mannerström Skog (M) 
Helene Ekegren (M) 
Sukri Demir (L) §§ 51-54 
Sevgi Åmark (MP) 
Peter Rangwe (S) 
Ewy Olausson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Kerstin Zetterlund (L) §§ 45-50 

Närvarande ersättare 
André Gustafsson (M)  
Kerstin Zetterlund (L) §§ 51-54 
Linda Ghebremariam (C) 
Diana Evandin (KD) 
Thomas Ringkvist (S) 
Ilknur Rencber (S) 
Ellen Samuelsson (V) 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Maria Gyllenberg, chefscontroller 
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 §§ 45-54
Underskrifter Sekreterare

Hanna Staaf 

Ordförande 
Anna Lasses (C) 

Justerare 
Ajla Mehinovic Avdic (S) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-12-09 
Anslaget tas ner 2023-01-02 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-12-30  
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 45 

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och förskolenämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 

§ 46 

Förvaltningschefen informerar 
Ingen information vid sammanträdet. 
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§ 47 

Reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 (BFN/2022:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och 
internkontrollplan. 
 
 
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 förskolenämnden tilldelats en 
nettokostnadsram på 573,6 mkr. Förändringen jämfört med föregående år består av en 
volymberäknad kompensation på 5,4 mkr samt en politisk satsning på 32 mkr. Den 
politiska satsningen är en riktad satsning för att öka personaltätheten och minska 
barngruppernas storlek i förskolan. 
 
Den politiska satsningen används till att ta bort nivån deltid i resurstilldelningen till 
utförare både inom förskola och pedagogisk omsorg. Pengnivåer som finns kvar är det 
som tidigare kallats heltid samt peng för avgiftsfri allmän förskola för barn från 3 år. 
Förändringen syftar till att ge enheterna en stabilare finansiering under året då 
förändringar i ett barns vistelsetid inte ändrar resurstilldelningen. I pengen ingår att 
utföraren från augusti 2023 ska erbjuda kostnadsfria blöjor. 
 
Utöver förändringen av nivåer används den politiska satsningen till att räkna upp 
pengen med 5 procent utöver den generella uppräkningen på 2 procent, totalt 7 
procent. Peng för pedagogisk omsorg räknas upp med ytterligare 10 tkr per barn och år 
för att kompensera för de ökade krav gällande systematiskt kvalitetsarbete samt arbete 
med barn i behov av särskilt stöd som gäller för pedagogisk omsorg från 2023. 
Strukturbidraget ökas med 2 mkr och central förvaltning tillförs medel för utredar- och 
it-kompetens. 
 
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 
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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 

 
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. 
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§ 48 

Förskolenämndens sammanträdesdagar 2023 (BFN/2022:229) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2023. 
 
Våren  Hösten 
7 februari  19 september 
7 mars  24 oktober 
4 april  14 november 
9 maj  12 december 
13 juni 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till förskolenämndens sammanträdesdagar för 2023 har tagits fram. I 
förslaget har hänsyn tagits till helgdagar, andra nämnders sammanträden, tillgång till 
lokal och när beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter 
samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. Förskolenämndens sammanträden hålls 
vanligtvis på tisdagar och startar klockan 18.00 om inget annat framgår av 
föredragningslistan. 
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§ 49 

Strategi för att öka kvaliteten i Solna stads förskolor och 
pedagogisk omsorg (BFN/2022:96) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden godkänner Strategi för att öka kvaliteten i Solna stads 
förskolor och pedagogisk omsorg enligt förvaltningen förslag.  
 
 
Sammanfattning 
I verksamhetsplan och budget 2022 fick barn- och förskolenämnden i uppdrag att ta 
fram en ny strategi för att öka kvaliteten i förskolan utifrån erfarenheter av den nu 
gällande strategin.  
 
Strategin för att öka kvaliteten i förskolan 2022-2026 ska stödja uppfyllelsen av 
förbättrad kvalitet i förskolan och ange riktning för stadens utvecklingsarbete. 
Målsättningen är att barnens trygghet i förskolan öka och att barnen ska vara väl 
förberedda för övergången till förskoleklass/skola. De insatserna som görs ska bygga på 
forskning och beprövad erfarenhet.  
 
Viktiga insatser som genomförts utifrån den nuvarande strategin för ökad kvaliteten i 
förskolan har varit organisation för kvalitet. Under våren 2020 genomfördes en 
organisationsförändring där tio förskoleområden blev fyra med en rektor per område. 
Förändringen har lett till att styrkedjan är tydligare och skapat ökad likvärdighet mellan 
de kommunala förskolorna. 
 
För att förbättra det tillgängliga lärandet har olika insatser genomförts. I 
förskoleområde 1 och 4 påbörjades under hösten 2021 ett pilotprojekt där en 
barnpsykolog från den centrala barn- och elevhälsan är kopplad till förskolornas 
barnhälsoteam. I samband med att projektet startade anställde de två förskoleområdena 
en specialpedagog. Kombinationen av en specialpedagog och barnpsykolog har lett till 
en höjd kompetens i förskolan och kollegialt lärande kring hur förskolorna kan arbeta 
för att ge barnen i förskolan den stöttning de behöver för att utvecklas.  
 
Ett arbete med att utveckla utomhuspedagogiken i stadens förskolor påbörjades under 
2021 med bland annat kompetensutveckling i utomhuspedagogik kopplat till 
språkutvecklande arbetssätt i matematik och svenska i samarbete med Solna naturskola. 
Utvärderingar av de genomförda kurserna visar att utbildningen har gett deltagarna 
kunskaper och metoder som de har kunnat implementera direkt i sin vardag i 
verksamheten. Under läsåret 21/22 hade 28 barnskötare i Solnas kommunala förskolor 
möjlighet att delta i kursen rörelse, kost och hälsa 7,5 hp, en uppdragsutbildning från 
Uppsala universitet. Kursen är en del av förskollärarprogrammet. Deltagarna har i 
större utsträckning initierat pedagogiska diskussioner i verksamheterna. Kursens 
innehåll har sammanfallit bra med utbildningen i utomhuspedagogik som erbjudits via 
Solna naturskola. Under 2022 har medarbetare inom förskolan läst specialpedagogik i 
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samarbete med Uppsala universitet i syfte att stärka kompetensen kring barn i behov av 
särskilt stöd och tillgängligt lärande. 
 
En annan insats som har gett effekt är det systematiska kvalitetsarbetet som förbättrats 
på samtliga nivåer i organisationen. Resultat följs upp, analyseras och insatser görs. 
Analyserna ligger till grund för övergripande insatser.  
 
Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats framför allt gällande antalet 
förskollärare.  
• Antalet legitimerade heltidsanställda förskollärare har ökat från 21 procent 2018 till 

31 procent 2021.  
• Antal barn per heltidsanställd förskollärare har minskat från 24,4 under 2018 till 

18,3 för 2021 vilket stämmer överens med att antalet legitimerade förskollärare har 
ökat. 

 
Arbetet med att förbättra den strukturella kvaliteten i förskolan behöver trots 
förbättringarna fortsätta. Det är prioriterat att arbeta riktat med vissa förskolor och 
avdelningar där behov av förstärkning av finns. Målsättningen är att det ska finnas en 
förskollärare per avdelning. Vidare behöver arbetet med att öka personaltätheten i syfte 
att minska barngruppernas storlek fortsätta. Ambitionen är att nå målet 15 barn på tre 
pedagoger mot dagens 5,7 barn per heltidstjänst. 
 
Skolverkets inte tvingande riktmärke för antal barn per barngrupp ska eftersträvas. 
Skolverkets riktmärke säger att för barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för 
barngruppens storlek vara sex till tolv barn och för barn mellan fyra och fem år kan ett 
riktmärke vara nio till femton barn.  
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§ 50 

Tillsyn av den fristående förskolan Föräldrakooperativet 
Lingontuvan (BFN/2022:189) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden avslutar den regelbundna tillsynen av den fristående 
förskolan Föräldrakooperativet Lingontuvan. 
 
 
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 Föräldrakooperativet 
Lingontuvan som drivs av huvudmannen Föräldrakooperativet Lingontuvan 
Ekonomisk förening med organisationsnummer 769600–2810. Ett tillsynsbesök 
genomfördes den 20 oktober 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsynen är att 
Föräldrakooperativet Lingontuvan uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. 
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§ 51 

Uppföljning av föreläggande av den fristående förskolan 
Imagination International Preschool (BFN/2022:26) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av redovisningen och avslutar tillsynen av den 
fristående förskolan Imagination International Preschool. 
 
 
Sammanfattning 
Barn- och förskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 maj 2022 att ge 
huvudmannen för den fristående förskolan Imagination International Preschool ett 
föreläggande inom tillsynsområdet Utveckling och lärande då barn- och 
utbildningsförvaltningen vid den regelbundna tillsynen bedömde att förskolan brustit i 
att tillgodose barnens möjligheter att tala och utveckla det svenska språket. 
 
Föreläggandet innebar att huvudmannen senast den 1 oktober 2022 skulle inkomma 
med en skriftlig redovisning av de åtgärder som huvudmannen vidtagit för att ge 
samtliga barn möjlighet att kontinuerligt tala och utveckla det svenska språket i enlighet 
med de författningsmässiga kraven. Därtill fattade barn- och förskolenämnden beslut 
om att förvaltningen skulle följa upp den regelbundna tillsynen med ett fysiskt besök i 
verksamheten under hösten 2022.  
 
En redovisning av vidtagna åtgärder inkom till förvaltningen den 1 oktober 2022. Ett 
uppföljningsbesök genomfördes den 3 november 2022. Förvaltningens samlade 
bedömning är att huvudmannen har vidtagit skäliga åtgärder för att ge samtliga barn 
möjlighet att kontinuerligt tala och utveckla det svenska språket i enlighet med de 
författningsmässiga kraven. Förvaltningen bedömer att den regelbundna tillsynen ska 
avslutas.  
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§ 52 

Anmälan delegationsbeslut 
Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
BFNdel/2022 §§ 138-151 
BFNordf/2022 § 7 
 
 

§ 53 

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

§ 54 

Övrigt 
Ingen övrig fråga har inkommit till sammanträdet. 
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