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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Konferensrum Höjden i stadshuset i Hallonbergen den 23 september 2021, kl. 18:00- 18:45

Beslutande:

Ayla Eftekhari (S)
M ichael Teklay (S)
Rebecka Prentell (S) ersätter Robin Westberg Johansson (S)
Annika Zetterlund (M )
Sofia M atsdotter (M ) ersätter Kerstin H ellsten (M)
M oisés Ubeira (V)
Richard Torsslow (SD)
Tomas Hirsch (C) ersätter Christina Wilson (C)
Antina-M aria Hessel (C)
Richard Nordfeldt (L)
Elisabeth Bergman (MP) ersätter Jennie Fridolin (M P)
M aria Bohman Kreij (KD)
Övriga deltagare:
Soma Pirot (S)
Förvaltningschef Marie Truedsson, Marie
M elissa Aghassi (S)
Lindvall Wahlberg verksamhetschef, I da
Sara Backman (V)
Liljeros ekonom, Annie Karlsson
Nils G Olsson (SD)
verksamhetstrateg, Anna Lindholm
Kajsa Olsson-Persson (L)
administrativ chef och Ronny Colner
nämndsekreterare

Ersättare:

Utses att
justera:

M aria Bohman Kreij (KD)

Plats och tid
för justering:

Barn- och utbildningsförvaltningen plan 6 i stadshuset i Hallonbergen den 23 september
2021 klockan 19:00

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

2021-09-24

Datum när anslaget tas ner

2021-10-15

Förvaringsplats för protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningen plan 6 i stadshuset i
Hallonbergen

43-46
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§ 43

Dnr:

Informationspunkt
Verksamheten informerar:
- Förvaltningschef Marie Truedsson informerar nämnden om att en fristående
förskola i Sundbyberg har gått i konkurs.
- M arie Lindvall Wahlberg verksamhetschef berättar mer kring vad som har hänt
kring konkursens och hur förvaltningen har hanterat för att erbjuda varje barn
en placering.
- Verksamhetschef informerar vidare kring det senaste avseende coronaläget på
stadens förskolor.
- Under hösten kommer nämndens ledamöter och ersättare få en inbjudan kring
att göra verksamhetsbesök på förskolorna.
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§ 44

Dnr: FN-0080/ 2021

Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2021
Beslutsunderlag
Rättelseblad inför sammanträdet den 23 september 2021
Förslag till tertialrapport 2 med delårsbokslut 2021 den 14 september 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 14 september 2021

Sammanfattning
Verksamhetsåret har likt 2020 präglats av covid-19. Frånvaron i barn- och
personalgrupperna på förskolorna har varit fortsatt högre än innan pandemin. Samtidigt
ser vi att frånvaron hos personalen under våren och sommaren successivt sjunkit till
något som nu påminner mer om tidigare års nivåer.
Pandemins utmaningar har inneburit att verksamheterna fortsatt tvingats ställa om
delar av sin verksamhet i syfte att begränsa smittspridningen och samtidigt bedriva en
utbildning av hög kvalitet.
Antalet inskrivna barn i verksamheten har under perioden minskat och till följd av det
har antalet lediga platser i förskolorna ökat. Detta är en konsekvens av att
byggnadstakten i staden minskat samtidigt som utflyttningen i vissa delar av staden
ökat. De förändrade ekonomiska förutsättningarna i kombination med det minskade
barn antalet har varit en stor utmaning för nämndens verksamheter. Förskolornas
minskade intäkter har hanterats genom en översyn av personalbudgeten och till följd av
detta har antalet barn per pedagog under året ökat.
Ekonomi
Efter augusti visar nämnden totalt ett överskott på 1,6 mnkr mot budget på -3,1 mnkr.
Prognosen för helåret 2021 är att nämnden redovisar ett överskott på 5,5 mnkr.
Prognosen visar också att det kommer vara mer än 200 barn färre i förskolan än
budgeterat vilket i sin tur medför att nämnden betalar ut mindre ersättning än budget.
De kommunala enheterna prognosticeras gå med underskott, -2,5 mnkr för helåret.
Detta baseras på att förskolan har färre barn i verksamheten på grund av en stagnering
av inflyttningen till kommunen.

Förskolenämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Tomas H irsch (C), Richard Torsslow (SD), Kajsa
Olsson-Persson (L) och Annika Zetterlund (M ).

Förskolenämndens beslut
1.

Förskolenämnden godkänner förslag på tertialrapport 2 med delårsbokslut 2021
den 14 september 2021 samt rättelseblad inför sammanträdet den 23 september
2021 och översänder det till kommunstyrelsen.
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§ 45

Dnr: FN-0069/ 2021

Yttrande på REMISS- Sundbybergs stads mål och riktlinjer för arbetet
med nationella minoriteters rättigheter
Beslutsunderlag
Sundbybergs stads mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter den 17 maj
2021
Förslag till yttrande på REM I SS- Sundbybergs stads mål och riktlinjer för arbetet med
nationella minoriteters rättigheter den 31 augusti 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 1 september 2021

Sammanfattning
Förskolenämnden har fått på remiss från kommunstyrelsen Sundbybergs stads mål och
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter för besvarande senast den
30 september 2021.
Förskol enäm nden har in get at t erinra på försl aget ”Sun dbybergs st ads mål och ri kt l injer
för arbet et med nat ionell a minor it et ers rät t ighet er ”.

Förskolenämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Maria Bohman Kreij (KD).

Förskolenämndens beslut
1.

Förslag till yttrande den 31 augusti 2021 godkänns som förskolenämndens
yttrande på kommunstyrelsen remiss avseende Sundbybergs stads mål och
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter
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§ 46

Dnr: FN-0002/ 2021

Delegationsbeslut redovisade på sammanträdet den 23 september
2021
Beslutsunderlag
Under aktuell period togs inga delegationsbeslut

Förskolenämndens beslut
1.

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns
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