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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Konferensrum Höjden I stadshuset i Hallonbergen den 25 mars 2021, klockan 18:00- 18:25

Beslutande:

Ayla Eftekhari (S)
Rebecka Prentell (S) ersätter Michael Teklay (S)
Stephan O´ Donnell (S)
Annika Zetterlund (M )
Kerstin Hellsten (M)
Sara Backman (V) ersätter M oises Ubeira (V)
Richard Torsslow (SD)
Christina Wilson (C)
Antina-M aria Hessel (C)
Richard Nordfeldt (L)
Jennie Fridolin
M aria Bohman Kreij (KD)

Ersättare:
Robin Westberg Johansson (S)
Soma Pirot (S)
Sofia M atsdotter (M )
Tomas Hirsch (C)
Kajsa Olsson-Persson (L)
Elisabeth Bergman (MP)
Gloria Abaraha (KD)

Övriga deltagare:
Tf. förvaltningschef Anna Lindholm, Marie
Lindvall Wahlberg verksamhetschef
förskola, I da Liljeros ekonom och Ronny
Colner nämndsekreterare

Utses att
justera:

M aria Bohman Kreij (KD)

Plats och tid
för justering:

Barn- och utbildningsförvaltningen plan 6 i stadshuset i Hallonbergen den 25 mars 2021
klockan 18:45

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Ronny Colner

Ordförande

______________________________________________________
Ayla Eftekhari

Justerare

______________________________________________________
M aria Bohman Kreij

Paragraf

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

2021-03-26

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningsförvaltningen plan 6 i stadshuset i Hallonbergen

2021-04-16
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Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr:

Informationspunkt
Verksamheten informerar:
- Tf. förvaltningschef informerar att förvaltningschef är sjukskriven.
- Nya verksamhetschef förskolan presenterar sig.
- Tf. förvaltningschef informerar om det senaste kring corona läget. Situationen i
verksamheten följer utvecklingen i samhället i stort. För tillfället är det ett tufft
läge för förskolorna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr: FN-0027/ 2021

Månadsrapport med prognos per sista februari 2021 för
förskolenämnden
Beslutsunderlag
Förslag till månadsrapport med prognos per sista februari 2021 för förskolenämnden
den 11 mars 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 11 mars 2021

Tillkommande beslutsunderlag
Rättelseblad inför förskolenämndens sammanträde den 25 mars 2021

Sammanfattning
Förskolenämnden har en budget (kommunbidrag) på 392,2 mnkr. Av detta är 0,6 mnkr
volymkompensation som tas i anspråk efter volymkontroll vid tertial två.
Prognosen för helåret 2021 är att de kommunala enheterna inte uppnår en budget i
balans. Underskottet prognosticeras till -3 mnkr. Prognosen baseras på att
förskolepengen sänkts samt att förskolan inför hösten har färre barn i kö än
prognosticerat. Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarna) har inte heller en budget i balans
vilket också förklarar underskottet.
Den lediga kapaciteten i förskolorna förklaras av en stagnering av inflyttningen till
kommunen. För att möta de minskade intäkterna och minskningen av barn krävs
lokalanpassningar och neddragning av personal.
Efter februari månad visar nämnden ett mindre överskott på 0,4 mnkr.
Central förvaltning och köp av verksamhet visar ett mindre överskott efter två månader
på 0,2 mnkr.
De kommunala förskolenheterna visar ett överskott på 0,2 mnkr. Eftersom många barn
går över till skolan inför höstterminen behöver de kommunala förskolorna ha ett större
överskott under våren, än vad de nu har, för att klara det minskade barnantalet.

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden godkänner förslag till månadsrapport med prognos per sista
februari 2021 för förskolenämnden tillsammans med det utsända rättelsebladets
korrigering och översänder den till kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr: FN-0024/ 2021

Redovisning av placeringar och omplaceringar i förskolekön under
2020
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 § 67
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 1 mars 2021

Sammanfattning
Förskolenämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma en
gång om året med en redovisning med hur stor andel av årets placeringar som ligger
kvar i kön för omplacering samt hur många omplaceringar som skett under året.
Uppdraget justerades på sammanträdet den 30 november 2017 till att rapporteringen
ska ske efter genomförd köaktualisering i februari.
Under 2020 har det gjorts 713 nyplaceringar. Kvar i kön för omplacering finns det 53
barn, jämfört med 2019 var det 60 barn. Om vårdnadshavaren inte får det första
handsval som önskades står barnet automatiskt kvar i kön för omplacering. Det är ca 92
% av placeringarna som kan sägas ha varit förstahandsval eller placeringar
som vårdnadshavarna varit nöjda med, förra året var samma siffra också 92 %.
Under 2020 har det gjorts 247 omplaceringar. Omplaceringarna handlar om alla
placerade barn och inte bara de som nyplacerats under 2020. I februari varje år gör
förvaltningen en köaktualisering där förvaltningen går ut och frågar om barnet ska
stå kvar i kön för omplacering.

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden har tagit del av redovisningen av placeringar och
omplaceringar i förskolekön under 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr: FN-0106/ 2020

Regelbunden tillsyn Lysande förskola 2021
Undantagen enligt sekretess. Skydd för enskiild, näringslivet OSL 30:20

Beslutsunderlag
Redovisning av regelbunden tillsyn till förskolenämnden för Lysande förskola 2020 den
19 januari 2021.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 17 februari 2021.

Sammanfattning
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för tillsyn ska regelbundna tillsyner över stadens
fristående förskolor genomföras vart tredje år. Staden genomförde den 19 januari 2021
en regelbunden tillsyn över förskolan förskolan Lysande AB org. 556800-5275.
Franstorpsvägen 25, Sundbyberg.
Tillsynen genomfördes genom digitala intervjuer med huvudman, rektor och övrig
ledning samt vårdnadshavare till barn placerade på förskolan. I ntervjuerna bygger på i
förväg inskickat skriftligt underlag från den fristående verksamheten.
Vid tillsynen granskas om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar,
föreskrifter och stadens regler för barnomsorg och genomförs i enlighet med stadens
riktlinjer för tillsyn över fristående förskolor .
Vid tillsynen framkommer att det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan fungerar väl
men att uppföljningen och ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor är otydlig.
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Arbetet ska även
dokumenteras. Det klargörs inte i samband med tillsynen att detta sker på
huvudmannanivå. Huvudmannen tilldelas en anmärkning med hänvisning till 4 kap. 3
och 6 §§ skollagen.
Staden rådger den fristående verksamheten att utifrån läroplanens mål 2.4 fortsätta
arbetet med samverkan mellan förskolan och hemmet då vissa vårdnadshavare uttryckt
att detta kan fungera bättre.
Förskolan har en tydlig och dokumenterad rutin för orosanmälan till socialtjänsten
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Staden rådger den fristående verksamheten att
säkerställa att all personal har kunskap om upprättad rutin.
Förskolan ska senast 30 juni 2021 efter inkomma med underlag som visar på att
bristerna utifrån anmärkning har åtgärdats.

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden tar tagit del av och godkänner genomförd tillsyn över
fristående förskolan Lysande AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr: FN-0021/ 2021

Regelbunden tillsyn Stella Nova
Undantagen enligt sekretess. Utbildningsverksamhet OSL 23 kap

Beslutsunderlag
Redovisning av regelbunden tillsyn till förskolenämnden Stella Nova 2021 den 22
februari 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 22 februari 2021
Sammanfattning
Enligt Sundbybergs stads riktlinjer för tillsyn ska regelbundna tillsyner över stadens
fristående förskolor genomföras vart tredje år. Staden genomförde den 11 februari 2021
en regelbunden tillsyn över förskolan Stella Nova AB, org. 556458-4059 belägen på
Rissneleden 25 i Sundbyberg.
Tillsynen genomfördes genom digitala intervjuer med huvudman, rektor och övrig
ledning samt vårdnadshavare till barn placerade på förskolan. I ntervjuerna bygger på i
förväg inskickat skriftligt underlag från den fristående verksamheten.
Vid tillsynen granskas om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar,
föreskrifter och stadens regler för barnomsorg och genomförs i enlighet med stadens
riktlinjer för tillsyn över fristående förskolor.
Vid genomförd tillsyn framkom att arbetet bedrivs i enlighet med skollagen och
förskolans läroplan. I nga fel eller brister noterades.

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden har tagit del av och godkänner genomförd tillsyn över
fristående förskolan Stella Nova AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr: FN-0012/ 2021

Riktad tillsyn I ur och Skur Linet
Undantagen enligt sekretess. Utbildningsverksamhet OSL 23 kap

Beslutsunderlag
Redovisning av riktad tillsyn av I ur och skur förskolan Linet den 10 mars 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 26 februari 2021

Sammanfattning
Sundbybergs stad har tagit emot ett klagomål från en vårdnadshavare till ett barn
placerat på den fristående förskolan I ur och Skur Linet i Sundbyberg.
Utifrån klagomålets karaktär samt de omständigheter som råder i ärendet har
kommunen beslutat att inte överlämna klagomålet till huvudmannen för egen utredning
utan bedömer att ärendet faller in under kommunens tillsynsansvar.
Den riktade tillsynen har genomförts genom att kommunen har begärt in skriftligt
underlag från huvudman, rektor, personal och vårdnadshavare. Den inkomna
dokumentationen har sammanställts och använts som underlag i bedömningen av
förskolans verksamhet kopplat till klagomålet.
Resultatet av tillsynen visar att huvudmannen lever upp till de krav som skollagen och
läroplanen ställer på verksamheten. Kommunen konstaterar att det förelegat en brist då
det inte genomförts utvecklingssamtal i den mån som lagen föreskriver men avstår från
att ingripa mot bakgrund av att förskolan hittat nya arbetssätt för att säkerställa att
utvecklingssamtal genomförs med samtliga vårdnadshavare och barn.

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden har tagit del av och godkänner riktad tillsyn av förskolan I Ur
och Skur Linet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr: FN-0002/ 2021

Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 25 mars 2021
Beslutsunderlag
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa för innevarande period

Förskolenämndens beslut
1.

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr: FN-0045/ 2021

Ledamotsinitiativ - Se över riktlinjerna för vistelsetiderna
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ - Se över riktlinjerna för vistelsetiderna den 25 mars 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 25 mars 2021

Sammanfattning
I december så beslutade nämnden att ändra vistelsetiderna för barn till föräldralediga
samt arbetslösa. Beslutet togs dels för att underlätta personalens schemaläggning, dels
för att avlasta personalens arbetsbörda under vissa tider. Efter att Mittenstyret gjort en
översyn av beslutet så önskar vi tydligare underlag och konsekvensanalyser. Vi vill att
man tittar på såväl ekonomiska och verksamhetskvalitativa faktorer som jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv. Vidare anser Mittenstyret att det borde finnas andra metoder
som kan användas för att underlätta för personalens arbetssituation än att göra så stora
inskränkningar på barnens vistelsetider.

Förskolenämndens överläggning
Ordförande Ayla Eftekhari (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Liberalernas ledamotsinitiativ med instämmande från Richard Nordfeldt (L) och
Christina Wilson (C).
M aria Bohman Kreij (KD), Annika Zetterlund (M ) och Richard Torsslow (SD) yrkar
avslag till ledamotsinitiativet.
Pr op osi t i on
Det finns två förslag till beslut och ordförande ställer dem mot varandra och finner att
nämnden bifaller ledamotsinitiativet från Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Liberalerna.

Förskolenämndens beslut
1.

Förvaltningen genomför en barnkonsekvensanalys av de ändrade
vistelsetiderna, med särskilt fokus dels på barn med socioekonomiskt utsatt
status, dels på barn som inte befinner sig i socioekonomisk utsatthet.
2. Förvaltningen genomför en ekonomisk och verksamhetskvalitativ analys av de
ändrade vistelsetiderna.
3. Förvaltningen skyndsamt utreder alternativa möjligheter till förändrade
vistelsetider som:
i. förenklar för de anställda att planera och genomföra verksamheten på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.
ii. möjliggör för barn till föräldralediga och arbetslösa att vistas på förskolan på
tider som ger den stimulans och utbildning som barnen behöver, och som
fungerar för familjerna.
4. Att detta utredningsförslag ska vara färdigt för implementering till
höstterminen.
Reser vat i on
M ot beslutet reserverar sig Maria Bohman Kreij (KD), Annika Zetterlund (M ) och
Richard Torsslow (SD)

Justerandes signatur
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