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S ID I ( 14) 

Barn- och förskolenämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga 

Tisdagen den 19 mars 201 9, kl 18 :00-18:40 

So lna stadshus i rum 126 Edsviken 

Anna Lasses (C), ordförande, Dav id Armer (KO), Ajla Mehinovic 
A vdic (S), Monika Mannerström Skog (M), Helene Ekegren (M), 
Sukd Demir (L), Holger Motzkau (MP), Peter Rangwe (S), 
Krister Co llin (V) 

Robert Gidehag (M), Madeleine Lidman (M), Sandy Awada (C), 
Nataliya Hulusjö (KO) Simon Lundberg (S), 
Veronica Lindholm (S), Linda Cigehn (V) ej §§ 25- 26 pga. jäv 

Maria Rönnberg, administrati v chef, 
Sofia Nybom, samordnande utvecklingsledare, Hanna Malm, 
utredare, Magnus Ekman, nämndsekreterare, Emmanuel Rytter, 
admini strativ samordnare §§ 19- 20 

Utses att justera Ajla Mebinovic Avdic (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Paragraf 

Underskrifte r 

Anslags bevis 

So lna stadshus 201 9-03-25 

§§ 19- 29 

Sekreterare 

Ordfö rande 

.I usterande 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 201 9-03-26. 
Anslaget tas ner 201 9-04-17 . 
Sista dagen för överklagande enli gt kommunallagen är 201 9-04- 16. 
Originalprotokoll et fö rvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 19 
Fastställande av föredragningslista 

Barn- och fö rskolenämnden fastställer utsänd föredragningsli sta. 

§ 20 
Information 

Förvaltni ngen info rmerar om: 
Matenkäten 
Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 
Justering av organisation på barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolfö rsö1:jningsplan fö r grundskola i Solna 

Signatur A v\_ 

'V~ ~~~ . 
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SOLNA STAD 

§ 21 

PROTOKOLL 2019-03-19 

SID4(14) 

Tillsyn av den fristående förskolan Hagalund Inspira ht. 2018. 
(BFN/2019:31) 

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 

Tillsyn har genomförts på den fristående Hagalund Inspira förskola som drivs av 
huvudmannen Inspira Förskolor & Skolor AB med organisationsnummer (556609-
6516). Förskolan besöktes den 4 december 2018. 

Som grund för tillsynen utgår förvaltningen från skollagen (2010:800) och 
förskolans läroplan (Lpfö 98: 16). 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning efter tillsyn av förskolan Inspira 
Hagalund är att förskolan uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. 

Yttranden 
Ajd.a Mehinovic A vdic (S) och Krister Collin (V) lämnar yttrande enligt bilaga J. ~~ 

Krister Collin (V) lämnar yttrande enligt bilaga 2. 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen råd och vägledning inom sex 
områden och avslutar tillsynen. 

Råd och vägledning: 

- Huvudmannen bör vid beslut om barngruppernas sammansättning och storlek 
ta följande faktorer i beaktande: antal barn med annat modersmål än svenska, 
barn i behov av särskilt stöd samt andelen legitimerade (Punkt 1.3) 
Huvudmannen bör arbeta för att utöka andelen förskollärare så att 
förutsättningarna för förskolWrarna att ta ansvar för barnens undervisning 
stärks ytterligare (Punkt 1.4) 
Huvudmannen bör säkerställa att vårdnadshavarna känner till förskolans 
anmälningsplikt till social~jänsten (Punkt 1.5) 

Signatur ~ 
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SID 5 (14) 

Huvudmannen bör säkerställa att vårdnadshavarna få r kännedom om 
förskolans plan för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd (Punkt 
2.6). 
Huvudmannen bör säkerställa att vårdnadshavarna får information om 
förskolans systematiska kvalitetsarbete (Punkt 3 .1 ). 
Huvudmannen bör se t ill att vårdnadshavarna informeras om samt har 
tillgång till förskolans rutiner för klagomålshantering (Punkt 3.1). 

Signatu~ ~~\ 
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SID 6 ( 14) 

§ 22 
Tillsyn av verksamheten vid den enskilda pedagogiska omsorgen 
Guldlocks ht-2018 (BFN/2019:43) 

Sammanfattning 
Verksamhet som avses i skollagen 25 kap. I O §, enskild pedagogisk omsorg, står 
under till syn av den ko mmun där verksamheten bedri vs 25 kap. 4 § punkten 2. 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och få r inhämta de upplysningar 
och ta del av de handlingar som behövs fö r till synen. 

Vid till synen ska kommunen kontro llera om ve rksamheten som granskas uppfyller 
de krav som fö lj er av lagar och and ra föreskri fte r samt inom ramen för tillsynen i 
fö rebyggande syfte lämna råd och vägledning. 

Ti ll syn har genomfö rts i den enskilda pedagogiska omsorgen Guldlocks 
Dagbarngrupp som drivs av Maria Nehl Den pedagogiska omsorgen besöktes den 21 
november 201 8. Som grund fö r till synen utgå r fö rvaltningen från skollagen, 
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och delar av läroplanen fö r 
fö rskolan Lpfö-98 som skall vara vägledande fö r verksamheten. 

Den kommun dli r en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska 
efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bid rag om huvudmannen har 
förutsättningar att fö lj a de fö reskri fte r som fö lj er av 25 kap. I 0- 14 §§ skollagen. 
Förvaltningens bedömning är att verksamheten och att huvudmannen uppfy ller de 
krav som ställs och därmed även fo rtsättningsvis har rätt till bidrag från kommunen. 

Yttrande 
Ajcia Mehinovic Avdic (S) och Krister Co llin (V) lämnar yttrande enligt bilaga 3. I'\(: 

Beslut 
Barn- och fö rskolenämnden ger huvudmannen råd och vägledning inom två 
områden och avslutar till synen. 

Råd och vägledning 

Huvudmannen bör revidera verksamhetsplanen samt övriga dokument så det 
klart framgår att det är Guldlocks verksamhet som avses istället fö r att 
använda ordet vi (Punkten 3. I). 
Huvudmannen bör rev idera verksamhetsplanen och förväntansdokumentet så 
att det iställ et fö r att ha fö rväntningar på barnen framgår att det är 
strävansmål fö r barnens utveckl ing och lärande som verksamheten arbetar 
för att nå vi (Punkten 3. 1 ). 

SignatuLN-- t~\~ 
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SID 7( 14) 

§ 23 
Uppföljning av tillsyn vid den fristående förskolan 
Föräldrakooperativet Risgrynet vt. 2018 (BFN/2019:40) 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 18 september 2018 
fö relagt huvudmannen fö r förskolan Föräldrakooperativet Risgrynet med 
organisationsnummer (81 5201 - 1527) redovisa att : 

en struktur, organisation och pl anering som visar att det är säkerställt att all a 
barn på förs kolan har en behöri g fö rskollärare som ansvarar fö r 
undervisningen i verksamheten. 
barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek utifrå n aktuell 
personaltäthet och personalens utbildning och kompetens. 
andelen behöriga fö rskoll ärare har höjts till nivån i godkännandet. 
andelen personal med sådan utbildning eller erfa renhet i enli ghet med 2 kap. 
14 § skoll agen, ligger i nivå med godkännandet. 

Huvudmannen skulle inkomma med sin redovisning senast den 17 oktober 2018 
gällande punkterna 1- 2 samt senast den 12 februari 201 9 gäl !ande punkterna 3-4. 

Huvudmannen inkom med en redovisning av punkterna 1- 2 den 17 oktober 2018 
samt den 22 januari 201 9 samt kompletteringar den 1 respektive 25 fe bruari 201 9. 

Bes lut 
Barn- och fö rskolenämnden tar del av redovi sningen av föreläggande gällande 
huvudmannen Fö räld rakooperativet Risgrynet med organisationsnurnmer (81 5201 -
1527) och bes lutar att avsluta tillsynen vid den fri stående förskolan 
Föräldrakooperati vet Risgrynet. 

Signatur 

\)f-
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SID 8 (14) 

§ 24 
Uppföljning tillsyn vid den fristående förskolan Virvelvinden vt. 
2018. (BFN/2019:41) 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 september 2018 
förelagt huvudmannen för Virvelvindens försko la att senast den 17 oktober 2018 
respektive den 12 februari 2019 att redovisa fö ljande: 

Föreläggande inom tre områden att redovisa senast den l 7 oktober 2018: 

Huvudmannen ska redovisa en struktur, organisation och planering som på 
ett konkret sätt visar att det är säkerställ t att alla barn på förskolan har en 
behörig förskollärare som ansvarar fö r undervisningen i verksamheten. 
Huvudmannen ska redovisa att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek utifrån aktuell personaltäthet samt personalens 
utbildning och kompetens så man säkerställer barnens utveckling och lärande 
i enli ghet med skollagens och läropl anens krav på verksamheten. 
Huvudmannen ska redovisa att enhetens systematiska kvalitetsarbete 
uppfyller de krav ~om finn s i sko llagen och läroplanen även när det gäller 
verksamhetens måluppfy llelse där uppföljning och utvärdering/airnlys ingår. 

Föreläggande inom två områden att redovisa senast den I ]februari 2019: 

1. Andel förskollärare: 

1. Huvudmannen ska ha höjt andelen behöriga försko llärare till nivån i 
godkännandet. Huvudmannen ska vid nyanställningar inkomma med 
förskollärarlegitimation samt utdrag ur belastningsregistret till förvaltningen. 

2. Huvudmannen ska se till att det finns förskollärare som regelbundet ansvarar 
för undervisningen i vm:je barngrupp. 

3. Huvudmannen ska inkomma med en redovisning avseende punkt a och b. 

2. Personal enli gt 2 kap. 14 § skollagen: 

I . Huvudmannen ska redovisa att andelen personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet ligger i nivå med godkännandet och i enlighet med kraven i 
skollagen. 

2. Huvudmannen ska vid nyanställningar inkomma med handling som styrker 
aktuell utbildning samt utdrag ur belastningsregistret till förvaltningen. 

3. Huvudmannen ska inkomma med en redovisning avseende punkt a och b. 

Huvudmannen inkom med en redovisning den 17 oktober 20 I 8 respektive den 12 
februari 2019. 

Signatu~ 
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Beslut 
Barn- och förskolenämnden ger huvudmannen fö r Virvelvindens förskola 
anmärkning inom ett område som ska redovisas den 20 september 2019 samt råd 
och vägledning inom ett område. 

Aktuellt godkännande utgår inte från dagens kriterier och omfattar de två fristående 
enheterna Karusellen och Virve lvinden. Enligt 2 kap. 5 § ska ett godkännande avse 
viss utbildning vid en viss skolenhet ell er fö rskoleenhet. Huvudmannen bör, fö r att 
möta de krav som ställs i 2 kap. 5 § punkt 3 skollagen, inkomma med en ny ansökan 
om godkän11ande av huvudman fö r respektive fö rsko leenhet. 

Förva ltningen önskar få in ovanståe nde ansökningar i samband med övri g 
redovisning den 20 september 201 9. Med anledning av att det är fö rvaltningen som 
ber om att nya ansökningar görs gä ll ande fö rskolorna Karusellen och Virve lvinden 
tas ej den avgift som kommunen har rätt att göra enligt 2 kap. 5 c § skollagen. 

Anmärkning inom el/ område: 

Huvudmannen ska redovisa enhetens systemati ska kvalitetsarbete i samtliga 
delar gällande; mål fö r verksamheten, uppfö ljning, utvärdering, anal ys och 
identifierade utvecklingsområden uti från enhetens måluppfyllelse och 
resultat uti frå n kraven i läroplanen och skollagen. Målen ska utgå från de 
nationell a målen fö r både barnens utvecklings- och lärandeprocesser samt 
pedagogernas arbetsprocesser och aktiviteter som ska vidtas för att målen ska 
nås. Redovisningen ska omfa tta en resultatredovisning fö r innevarande läsår, 
18/19 samt ett planeringsdokurnent fö r kommande läsår 19/20. 

Råd och vägledning inom ett område: 

3. Huvudmannen bör fo rtsatt söka ytterli gare legitimerad fö rskollärare till 
verksamheten och på så sätt minska antalet barn vars undervisning 
fö rskolläraren i genomsnitt ansvarar fö r. 

Sign~ 
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§ 25 

PROTOKOLL 2019-03-19 

S ID 10(14) 

Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser, Svenska kyrkans 
Glädjens förskola. (BFN/2019:14) 

Sammanfattning 
Glädjens förskola som drivs av huvudmannen Svenska kyrkan Solna har inkommit 
med en ansökan om godkännande för en permanent utökning av antalet 
förskoleplatser från 43 till 45 platser från och med den 1 mars 20 19. 

Som skäl för sin ansökan uppger huvudmannen att man vill komma till en 
ekonomisk balans och även behålla en bra verksamhet. 

Den I januari 20 19 trädde nya bestämmelser gällande godkännande av huvudman 
ikraft. Detta har bland annat lett till att en mer omfattande prövning av 
huvudmannen samt ägar- och ledningskretsen görs i enlighet med kraven i 
skollagen. 

Förvaltningen har beviljat en tillfällig utökning av antalet platser från 43 till 45 från 
den 1 mars 20 l 9 fram till dess bes lut om en permanent utökning fattas av barn- och 
förskolenämnden. 

Jäv 
Linda Cigehn (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) lämnar yttrande enli gt bilaga 4. 

Yrkanden 
Anna Lasses (C) yrkar bi fa ll till förvaltningens förslag. 

Krister Collin (V) yrkar avs lag till förvaltningens förslag med motivering enligt 
bilaga 5. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två fö rslag till beslut: bi fa ll till fö rva ltningens 
förslag och avs lag ti Il detsamma. 

Ordförande ställer förs lagen mot varandra och finner att barn- och fö rskolenämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 

Beslut 
Barn- och försko lenämnden godkänner att huvudmannen Svenska kyrkan i Solna får 
godkännande att bedriva verksamhet med 45 fö rskoleplatser. 

Sign~ ~~ 
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Huvudmannen fö r fö rsko lan Glädj en ansvarar fö r att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen och övriga för verksamheten aktuell a 
författningar och fö reskri fter. 

Detta beslut ersätter tidigare godkännande BUN/2011 :555 § 72. Om 
fö rutsättningarna fö r verksamheten änd ras skall huvudmannen ansöka om nytt 
godkännande . 

Reservation 
Kri ster Collin (V) reserverar sig mot bes lutet till fö rmån fö r eget yrkande. 

Signatur 

~ 
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§ 26 

PROTO KO LL 2019-03 -19 

SJD 12 ( 14) 

Ansökan om utökning av förskoleplatser Svenska kyrkans förskola 
Näckrosgården (BFN/2019:15) 

Sammanfattning 
Näckrosgårdens förskola som dri vs av huvudmannen Svenska kyrkan Solna har 
inkommit med en ansökan om godkännande fö r en permanent utökning av antalet 
fö rskoleplatse r frå n 27 till 30 platser från och med elen l mars 201 9. 

Som skäl fö r sin ansökan uppger huvudmannen att man vill komma i ekonomisk 
balans och även behålla en bra verksamhet. 

Den 1 januari 201 9 trädde nya bestämmelser i gällande godkännande av huvudman i 
kraft. Detta har bland annat lett till att en mer omfattande prövning av huvudmannen 
samt ägar- och ledningskretsen görs i enlighet med kraven i skollagen. 

Förva ltningen har bevilj at en tillfä lli g utökning av antalet platser frå n 27 till 30 från 
den I mars 201 9 fram till dess bes lut om en permanent utökning fattas av barn- och 
förskolenämnden. 

Jäv 
Linda Cigehn (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Yttrande 
Ajla Mehinovic Avdic (S) lämnar yttrande enligt bilaga 6. 

Yrkanden 
Anna Lasses (C) yrkar bifall till fö rvaltningens fö rslag. 

Kri ster Collin (V) yrkar avslag till fö rvaltningens fö rslag med motivering enligt 
bilaga 7. 

Proposition 
Ordförande konstaterar att det finns två fö rslag till bes lut : bi fall till förvaltningens 
fö rslag och avslag till detsamma. 

Ordförande stä ll er fö rslagen mot varandra och finner att barn- och fö rskolenämnden 
bifaller fö rvaltningens fö rslag. 

Beslut 
Barn- och fö rskolenämnden godkänner att huvudmannen Svenska kyrkan i Solna får 
godkännande att bedriva verksamhet med 30 förskoleplatser. 

Signat~ 
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Huvudmannen för förskolan Näckrosgården ansvarar för att utbildningen genomförs 
i enlighet med bestämmelserna i skollagen och övriga för verksamheten aktuella 
författningar och föreskrifter. 

Detta beslut ersätter tidigare godkännande BUN/2007: 170 § 51. Om 
förutsättningarna för verksamheten ändras skall huvudmannen ansöka om nytt 
godkännande. 

Reservation 
Krister Collin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Signatur 

~ 
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§ 27 

PROTOKOLL 2019-03-19 

S ID 14 (14) 

Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och förskolenämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

BFNdel/2019 § 1- 23 

§ 28 
Post- och ärendelista 

Barn- och förskolenämnden ta r de l av utsänd post- och ärendelista. 

§ 29 
Övrigt 

Kri ster Collin (V) lämnar nämndinitiati v enli gt bilaga 8. 

Barn- och förskolenämnden tar emot nämndiniti ativet och ger i uppdrag till 
förvaltningen att bereda ett svar. 

Pe ter Rangwe (S) ställ er övrig fråga om hur pedagogtäthet i förhållande till antal 
barn beräknas när det finns barn med särsk ilda behov med i bilden. 

Förvaltningen svarar att barn med särskilda behov räknas vid sidan av. 

Peter Rangwe (S) stä ll er övrig fråga om huruvida huvudmannen för BMA 
Paviljongen inkommit med utdrag ur belastningsregistret enligt bes lut på nämndens 
sammanträde 20 19-02- 12. 

Förvaltningen ber att få återkomma med ett svar. 

S ignatur 

~ 



Bilaga I till BFN/2019-03-19 § 21 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-19 

BFN /2019:31 

Tillsyn vid den fristående verksamheten Hagalund Inspira 

Huvudmannen Inspira Förskolor & Skolor AB driver sedan 2008 förskolan Hagalund Inspira 

med tillstånd för 46 barn, med 45 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten har förvaltningen kommit fram till att det är 5,75 barn per anställd enligt 

godkännande av verksamheten och vid tillsynstillfället är det 6,57 barn per anställd. 

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 A vdic 

Socialdemokraterna 

Krister Collin 

Vänsterpartiet 



Bilaga 2 till BFN/2019-03-19 § 21 

Yttrande 

Solna den 19 mars 2019 
Barn- och förskolenämnden 

BFN/2019:31, Ärende 5 
Tillsyn av den fristående förskolan Hagalund lnspira hl.2018 

Tillsyn har genomförts på den fristående Hagalund lnspira förskola som drivs av 
huvudmannen lnspira Förskolor & Skolor AB. Förvaltningens bedömning efter tillsynen är att 
förskolan uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter och ger huvudmannen 
råd och vägledning inom sex områden. Jag har ingenting att erinra om detta. 

Utöver den låga personaltätheten som kommenteras i ett separat yttrande vill jag även påtala 
barngruppernas storlek som jag anser ska följa Skolverkets riktmärken om 6-12 barn i åldern 
1-3 år och 9-15 barn i åldern 4-5 år. Här är det bara en barngrupp som kommer nära 
riktmärket med sina 13 barn i åldrarna 2 till 4 år. 
Det är en viktig fråga med små barngrupper och att det finns tillräckligt med personal , då det 
är till stor del en fråga om personalens arbetsmiljö men det påverkar även barnens 
välbefinnande och utveckling samt är en viktig förutsättning för en bra kvalitet i förskolan. 

Det är även viktigt att barn har gott om ytor att vara och leka på. Vi i Vänsterpartiet anser att 
varje förskola ska ha inomhusytor på ungefär 10 kvadratmeter per barn . Enligt tillsyns
rapporten har Hagalund lnspira 365 kvm på 46 barn vilket innebär 7,9 kvm per barn. 

Till sist vill jag påpeka att Vänsterpartiet vill att alla förskolor drivs utan vinstsyfte. 

Krister Collin 
Vänsterpartiet 



Bilaga 3 till BFN/2019-03-19 § 22 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-19 

BFN /2019:43 

Tillsyn vid den enskilda pedagogiska omsorgen Guldlocks 

Huvudmannen Maria Nehl driver sedan 2006 verksamheten Guldlocks dagbarngrupp med 

tillstånd för 8 barn, med 7 barn inskrivna vid tillsynen. 

I tillsynsrapporten har förvaltningen kommit fram till att det är 8 barn per anställd enligt 

godkännande av verksamheten och vid tillsynstillfållet är det 7 barn per anställd. 

Skolverkets rekommendationer på i genomsnitt 3 anställda per 15 barn eller 5 barn per anställd är 

ett mål som vi i oppositionen anser att vi ska sträva efter. 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 Krister Collin 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 



Bilaga 4 till BFN/2019-03-19 § 25 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-19 

BFN/2019:14 

Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser, Svenska kyrkans Glädjens förskola 

Huvudmannen Svenska kyrkan Solna har ansökt om att utöka antalet förskoleplatser på Glädjens 

förskola från 43 till 45 från och med den 1 mars 2019. 

I samband med utökningen ökar antalet barn till 5, 14 barn per årsarbetare. 

Skolverkets tidigare rekommendationer på i genomsnitt 3 anställda per 15 barn i förskolan, dvs. 5 

barn per anställd är ett mål som vi i Socialdemokraterna anser att vi ska sträva efter i förskolan. 

Den personaltätheten uppnås inte i denna verksamhet. 

Vi Socialdemokrater har länge krävt fler vuxna i verksamheten och har i vår budget lagt extra 

medel som påskyndar målet om 15 barn på 3 vuxna. 

Ajla Mehinovic A vdic 

Socialdemokraterna 



Bilaga 5 till BFN/2019-03-19 § 25 

Yrkande 

Solna den 19 mars 2019 
Barn- och förskolenämnden 

BFN/2019: 14, Ärende 9 
Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser, Svenska kyrkans Glädjens förskola 

Glädjens förskola som drivs av huvudmannen Svenska kyrkan vill utöka sina förskoleplatser, 
som skäl till detta anger huvudmannen att de vill komma i ekonomisk balans och även 
behålla en bra verksamhet. 

Att utöka platserna på en förskola som har barngrupper som ligger nära Skolverkets 
riktmärken känns väldigt bakvänt samtidigt som barn- och förskolenämnden har i uppdrag att 
minska barngruppernas storlek. Utökningen innebär dessutom att förskolan kommer att gå 
från 4,91 barn per årsarbetare till 5, 14 vilket även det är en oroväckande trend. 

Vänsterpartiet har som mål att barngruppernas storlek ska följa Skolverkets riktmärken om 
max 12 barn i åldern 1-3 år och 9-15 barn i åldern 4-5 år. Därutöver vill vi se max 5 barn per 
årsarbetare. Med utökningen av platser kommer ingen av dessa mål att uppfyllas. 

Denna ansökan om utökning av platser gör det tydligt att det behövs en större budget då 
huvudmannen tydligt redogör att det är av ekonomiska skäl de gör detta. Vänsterpartiet har 
tagit höjd för detta i vår budget. 

Mot bakgrund av detta yrkar jag 

att barn- och förskolenämnden avslår huvudmannen Svenska kyrkan i Solna ansökan om 
utökning från 43 till 45 förskoleplatser på Glädjens förskola . 

Krister Collin 
Vänsterpartiet 



Bilaga 6 till BFN/2019-03-1 9 § 26 

Yrkande 

Solna den 19 mars 201 9 
Barn- och förskolenämnden 

BFN/2019:15, Ärende 10 
Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser Svenska kyrkans förskola Näckrosgården 

Näckrosgårdens förskola som drivs av huvudmannen Svenska kyrkan vill utöka sina 
förskoleplatser, som skäl till detta anger huvudmannen att de vill komma i ekonomisk balans 
och även behålla en bra verksamhet. 

Att utöka platserna på en förskola som har barngrupper som ligger nära Skolverkets 
riktmärken känns väldigt bakvänt samtidigt som barn- och förskolenämnden har i uppdrag att 
minska barngruppernas storlek. Utökningen innebär dessutom att förskolan kommer att gå 
från 4,69 barn per årsarbetare till 5,22 vilket även det är en oroväckande trend. 

Vänsterpartiet har som mål att barngruppernas storlek ska följa Skolverkets riktmärken om 
max 12 barn i åldern 1-3 år och 9-15 barn i åldern 4-5 år. Därutöver vill vi se max 5 barn per 
årsarbetare. Med utökningen av platser kommer ingen av dessa mål att uppfyllas. 

Denna ansökan om utökning av platser gör det tydligt att det behövs en större budget då 
huvudmannen tydligt redogör att det är av ekonomiska skäl de gör detta. Vänsterpartiet har 
tagit höjd för detta i vår budget. 

Mot bakgrund av detta yrkar jag 

att barn- och förskolenämnden avslår huvudmannen Svenska kyrkan i Solna ansökan om 
utökning från 27 till 30 förskoleplatser på Näckrosgårdens förskola . 

Krister Collin 
Vänsterpartiet 



Bilaga 7 till BFN/2019-03-19 § 26 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-19 

BFN/2019:15 

Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser, Svenska kyrkans Näckrosgårdens förskola 

Yttrande 

Huvudmannen Svenska kyrkan Solna har ansökt om att utöka antalet förskoleplatser på 

Näckrosgårdens förskola från 27 till 30 från och med den 1 mars 2019. 

I samband med utökningen ökar antalet barn till 5,22 barn per årsarbetare. 

Skolverkets tidigare rekommendationer på i genomsnitt 3 anställda per 15 barn i förskolan, dvs. 5 

barn per anställd är ett mål som vi i Socialdemokraterna anser att vi ska sträva efter i förskolan. 

Den personaltätheten uppnås inte i denna verksamhet. 

Vi Socialdemokrater har länge krävt fler vuxna i verksamheten och har i vår budget lagt extra 

medel som påskyndar målet om 15 barn på 3 vuxna. 

Ajla Mehinovic A vdic 

Socialdemokraterna 



Bilaga 8 till BFN/2019-03-19 § 29 

Nämndinitiativ 

Inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna 

Nämndinitiativ Barn- och förskolenämnden 
19 mars 2019 

Hudcancer är den i särklass snabbast ökande cancerformen och läkarkåren avråder 
barn från att vistas i direkt solljus mellan kl. 11-15 eftersom barns hud är tunnare och 
de har mindre pigment än vuxna. Ändå saknar många av uteplatserna vid Solnas 
förskolor effektiva och för platsen anpassade solskydd . 

Med bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet på att förvaltningen skyndsamt inventerar 
respektive förskolas behov av solskydd med målsättningen att varje uteplats ska 
erbjuda möjlighet till lek i skugga. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt behoven av 
solskydd över sandlådor och liknande platser där de minsta barnen ofta blir sittande 
längre stunder. 

Krister Collin 
Vänsterpartiet 


