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§ 24

Informationspunkt
Verksamheten informerar

-

-

Nicoletta Öggesjö från Entergate AB presenterar resultat från
enkätundersökning.
Annie Karlsson, verksamhetsstrateg, informerar att sektorn har utfört tillsyn på
flera förskolor och har åtgärdat brister.
Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef, informerar att sektorn har fått
statsbidrag och kommer att rekrytera åtta nya förskolelärare. Marie Lindvall
Wahlberg uppger även att efter satsningen på förskolor har antalet sökande per
tjänst ökat kraftigt.
Marie Truedsson, bildningsdirektör, informerar att juninämnden kommer att
ställas in då det finns för få ärenden och föreslår att augustinämnden genomförs
digitalt den 22 augusti 2022 klockan 18.

Justerandes signatur
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§ 25

Dnr: FN-0069/2022

Tertialrapport 1 med helårsprognos 2022
Beslutsunderlag

•
•

Förslag till tertialrapport 1 med helårsprognos 2022 den 11 maj 2022
Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 5 maj 2022

Sammanfattning

Året inleddes med extrema utmaningar för förskolorna. Omikrons spridning och de
nationella riktlinjer som infördes med anledning av detta, innebar att frånvaron på
förskolorna periodvis var mycket hög. Frånvaron var under några dagar och lokalt på
några få förskolor så pass hög att verksamheten av säkerhetsmässiga skäl tillfälligt
behövde stänga.
Till följd av kriget i Ukraina fattades beslut om att stänga Viggens förskola för att frigöra
lokalerna till en nyinrättad verksamhet som fått i uppgift att ta emot och kartlägga
ukrainska elever innan inskrivning i skola kan ske. Förskolorna har sett över sin
beredskap för att kunna ta emot ukrainska förskolebarn med kort varsel.
Blåklockans förskola drabbades i början av mars av en läcka i fastigheten vilket krävde
akut evakuering till andra förskolelokaler. Under våren har även beslut fattats att
tillfälligt flytta öppna förskolan till Edda gårds lokaler i Rissne.
Under första kvartalet har inskrivningsgraden på stadens förskolor och pedagogisk
omsorg på uppdrag av förskolenämnden kartlagts. I nära samverkan med andra
myndigheter och regionen bedrivs ett främjande och förebyggande arbete på öppna
förskolan vilket bedöms ha bidragit till stadens nuvarande inskrivningsgrad.
Språksatsningens fyra delar är samtliga i gång och en projektsamordnare och styrgrupp
har utsetts. Samordnaren och styrgruppens syfte är att säkerställa att samtliga insatser
genomförs enligt plan samt att effekter följs upp.
Första kvartalet har inneburit gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för samtliga
medarbetare i nämndens verksamheter. Föreläsningar av David Edfelt, rådgivare från
specialpedagogiska skolmyndigheten samt Eva Tuvehav-Gullberg har utifrån aktuell
forskning och konkreta arbetssätt bidragit till att undervisningen på förskolorna tagit
ytterligare steg mot en mer likvärdig, tillgänglig och inkluderande utbildning för alla
barn. I april lyssnade rektorer, biträdande rektorer samt arbetslagledare på Cecilia
Caiman och hennes forskning kring didaktiska hållbarhetsfrågår utifrån Agenda 2030. I
maj deltog rektorsgruppen även på Stockholms universitets forskarkonferens.
Prognosen för helåret 2022 är ett överskott på 4,8 mnkr. Det prognosticerade
överskottet för året härleds till att nämnden förväntas ha färre inskrivna barn än
budgeterat.

Förskolenämndens beslut

1.

Förskolenämnden godkänner förslag på tertialrapport 1 med helårsprognos
2022 den 11 maj 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

J
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Dnr: FN-0019/2022

§ 26

Yttrande på remiss medborgarförslag — Förbjud insamlingar till
lärare vid terminsslut
Beslutsunderlag
•

•
•

Medborgarförslag — Förbjud insamlingar till lärare vid
terminsslut
Förslag till svar den 19 april på medborgarförslag - Förbjud insamlingar till
lärare vid terminsslut
Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 13 april 2022
KS-0622/2020 -

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag till staden där förslagsställaren vill att staden
ska förbjuda insamlingar till lärare vid terminsslut.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning
som remitterade ärendet till förskolenämnden för yttrande till kommunstyrelsen (KS0622/2020). Svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2022.
Förskolenämnden instämmer med förslagsställaren att frågan är relevant men att ett
centralt förbud inte förespråkas. Förskolenämnden hänvisar till att frågan bör hanteras
av rektor på varje förskoleenhet.

Förskolenämndens beslut

1. Förslag till svar den 19 april 2022 godkänns som förskolenämndens svar på
medborgarförslag — Förbjud insamling till lärare vid terminsslut.
2. Förskolenämndens förlag till svar översänds till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr: FN-0050/2022

Yttrande på remiss medborgarförslag - avseende vistelsetid
Beslutsunderlag

•

•
•

Medborgarförslag avseende vistelsetid — Kommunstyrelsens diarienummer: KS0564/2021, KS-0355/2021, KS-0327/2021, KS-0314/2021, KS-0313/2021, KS0299/2021, KS-0298/2021, KS-0270/2021, KS-0256/2021, KS-0227/2021, KS0210/2021, KS-0209/2021, KS-0208/2021, KS-0204/2021, KS-0203/2021, KS0200/2021, KS-0199/2021, KS-0197/2021, KS-0196/2021, KS-0195/2021, KS0193/2021, KS-0190/2021, KS-0189/2021, KS-0184/2021
Förslag till yttrande på remiss medborgarförslag avseende vistelsetid den 3o
mars 2022
Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 3o mars 2022

Sammanfattning

Det har till staden inkommit flera medborgarförslag om att utöka vistelsetiderna i
förskolan för arbetslösa och föräldralediga. Kommunfullmäktige beslutade att remittera
ärendena till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet
till förskolenämnden för yttrande. Svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31 maj 2022.
Förskolenämnden fattade beslut om reviderade riktlinjer för barnomsorg i Sundbybergs
stad den 15 december 2020. På förskolenämndens sammanträde den 25 mars 2021
inkom ett ledamotsinitiativ som efterfrågade att riktlinjerna för barnomsorg skulle ses
över. Förskolenämnden beslutade i enlighet med ledamotsinitiativet.
I kommunfullmäktiges budget ges förskolenämnden i uppdrag att förlänga
vistelsetiderna för barn till föräldralediga och arbetslösa. Förskolenämnden tog beslut
om uppdraget i sin verksamhetsplan i december 2021. I samband med detta fattade
förskolenämnden beslut om reviderade riktlinjer för barnomsorg i Sundbybergs stad.
Förskolenämnden beslutade då att återgå till de utökade vistelsetiderna.
Vistelsetiderna gäller från och med den 7 mars 2022.
Med anledning av att vistelsetiderna för barn till föräldralediga och arbetslösa är
ändrade i enlighet med medborgarförslagen anses ärendet sluthanterat.

Förskolenämndens beslut
1. Förslag till yttrande den 3o mars 2022 godkänns som förskolenämndens

yttrande på kommunstyrelsens remiss avseende medborgarförslag till
förskolenämnden avseende vistelsetid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr: FN-0065/2022

Yttrande på remiss Investeringsprojekt 90348 förskola Ekbacken —
beslut om program, projektering och genomförande samt
planuppdrag för ändrad användning för del av fastigheten Ekbacken
6
Beslutsunderlag

•
•
•

Förstudie förskola Ekbacken
Förslag till yttrande på remiss av investeringsprojekt 90348 förskola Ekbacken
den 19 april 2022
Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 20 april 2022

Sammanfattning

Förskolenämnden har fått Investeringsprojekt 90348 förskola Ekbacken — beslut om
program, projektering och genomförande samt planuppdrag för ändrad användning för
del av fastigheten Ekbacken 6 från kommunstyrelsen för besvarande senast den 24 juni
2022.

Förskolenämndens yttrande
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2020 beslut om att inleda förstudie för en
ny permanent förskola i Ekbacken. Beställningen pekar på att Sundbyberg har ett ökat
behov av förskolekapacitet för hela staden. Behovet förstärks ytterligare i centrala staden
när Dimslöjans och Bäverns förskolor kommer avvecklas på grund av att de tillfälliga
byggloven löper ut 2022 och 2023.
Detaljplanen för fastigheten Ekbacken innehåller möjligheten till en förskola i byggnad
H, varför syftet med förstudien är att utreda den möjligheten vidare.
Förskolenämnden ställer sig positiv till investeringsprojektet 90348 att planera för att
bygga förskola på Ekbacken, det ligger i linje med nämndens behov av flera
förskoleplatser i de centrala delarna av staden.

Förskolenämndens beslut

1.

Förslag till yttrande den 19 april 2022 godkänns som förskolenämndens
yttrande på kommunstyrelsens remiss avseende Investeringsprojekt 90348
förskola Ekbacken — beslut om program, projektering och genomförande samt
planuppdrag för ändrad användning för del av fastigheten Ekbacken 6.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr: FN-0067/2022

21
Sundbybergs
stad

Brukarundersökning 2022
Beslutsunderlag
• Resultatrapport för förskola: Sundbyberg
• Resultatrapport för förskola: Sundbyberg/Fristående
• Resultatrapport för förskola: Sundbyberg Kommunal
• Resultatrapport för pedagogisk omsorg: Sundbyberg
• Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 21 april 2022

Sammanfattning
Årets brukarundersökning, som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, har
genomförts av företaget Entergate. Samtliga vårdnadshavare i förskola och pedagogisk
omsorg har deltagit i undersökningen. Det gäller både vårdnadshavare med barn
placerade i kommunala förskolor och fristående förskolor samt i pedagogisk omsorg
som finns i Sundbybergs stad.
Enkäten har skickats ut via länk till vårdnadshavares e-post, alternativt via post. Flera
påminnelser har skickats ut för att öka svarsfrekvensen av enkäten, både digitalt och via
post. Varje förskola har tagit del av en separat resultatrapportering per enhet. Varje
rektor har fått i uppdrag att analysera sina enheters resultat samt arbeta vidare med
förbättringsområden tillsammans med medarbetare och i samverkan med hemmen.
Under informationspunkten på nämndssammanträde i maj 2022 har nämnden tagit del
av en presentation av företaget Entergate kring brukarundersökningens resultat 2022.
Till ärendet bifogas rapporter med totala resultat för de kommunala och fristående
förskolorna samt pedgogisk omsorg.
Samtliga resultatrapporter kommer publiceras på stadens hemsida www.sundbyberg.se
under sektorn för lärande och bildning, förskola och kvalitet i förskola.

Förskolenämndens beslut
1. Förskolenämnden har tagit del av presentation och resultat av
brukarundersökning avseende år 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr: FN-0018/2022

Redovisning av placeringar och omplaceringar i förskolekön under
2021
Beslutsunderlag

•

Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 16 februari 2022

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 3o november 2017 till att rapporteringen
ska ske efter genomförd köaktualisering i februari.
Nya arbetssätt och förändringar inom verksamhetssystemet har gjort att årets
redovisning inte går attjämföra med tidigare års rapportering då vissa uppgifter inte
längre går att få fram. Uppgifter som finns är att det har gjorts 617 nyplaceringar.
Kvar i kön för omplacering är inte längre jämförbar med tidigare år då köaktualiseringen
inte görs längre vid samma tidpunkt som tidigare. I februari varje år gjordes en
köaktualisering där vårdnadshavare fick frågan om barnet ska stå kvar i kön för
omplacering. Rutinen för detta har ändrats inför 2022 vilket medför att det inte går att
få fram uppgifter som är jämförbara med tidigare år. Av den anledning redovisas inga
uppgifter på omplaceringar.
Tidigare år har det även redovisats antalet omplaceringar, där det handlar om alla
placerade barn och inte bara de som nyplacerats. Förändringar inom
verksamhetssystemet har medfört att om ett barn har omplacerats inom enheten så
räknas det som en omplacering. Tidigare var en omplacering till ny enhet. Vilket även
gör den här uppgiften ojämförbar med tidigare års rapportering.
På grund av ändrade rutiner och arbetssätt är det svårt att få fram de uppgifter som
tidigare har redovisats för nämnden. De senaste åren så har nämnden också kunnat
erbjuda alla barn i kommunen en förskoleplats inom garantitiden, därav borde inte
behovet av rapportering kvarstå. I samband tertialrapporteringen så sker också
volymredovisningar som visar antal barn och platser. Mot bakgrund av detta är förslaget
att förskolenämnden tar tillbaka uppdraget att redovisa placeringar och omplaceringar i
förskolekön.

Förskolenämndens beslut

1. Förskolenämnden har tagit del av redovisningen av placeringar och
omplaceringar i förskolekön under 2021.
2. Förskolenämnden beslutar att ta tillbaka uppdraget att en gång om året redovisa
placeringar och omplaceringar i förskolekön.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr: FN-0066/2022

Utredning om ökad inskrivningsgrad i förskolan
Beslutsunderlag
• Utredning om ökad inskrivningsgrad i förskolan
• Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 20 april 2022
Sammanfattning
I förskolenämndens budget för 2022 gavs sektorn för lärande och bildning i uppdrag att
utreda stadens inskrivningsgrad i förskola. I kartläggningsarbetet har aktuell
inskrivningsgrad tagits fram och nationella jämförelser har gjorts. I utredningen finns
en sammanfattning av regeringens proposition Förskola för fler barn (2021/22:132) och
en omvärldsbevakning av hur Stockholms stad och Linköpings kommun arbetar för att
öka inskrivningsgraden på förskolorna. Utredningen beskriver pågående aktiviteter i
staden som sannolikt påverkat den aktuella inskrivningsgraden samt resonerar kring
vilka utmaningar som finns för att öka denna ytterligare. Utredningen avslutas med en
slutsats.
Inskrivningsgraden i Sundbybergs stad ligger något över rikets inskrivningsgrad, 86
procent mot landets 85 procent. Barn som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk
omsorg är procentuellt sett jämnt fördelade mellan stadsdelarna och jämnt fördelade
mellan kön. Då lagförslaget riktat in sig på målgruppen barn i åldern 3-5 år har
utredningen valt att särskilt titta på hur stadens inskrivningsgrad i just denna
åldersgrupp ser ut.
Vid mätdatumet 14 mars 2022 hade staden 2 005 folkbokförda barn i åldrarna 3-5 år.
Av dessa var 94,4 procent inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg. 112 barn var inte
inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg vilket motsvarar 5,6 procent. Inom staden
varierar inskrivningsgraden i åldersgruppen 3-5 år.
Det bedrivs sedan flera år tillbaka ett samverkande, proaktivt och främjande arbete
mellan öppna förskolan som drivs i stadens regi, barnavårdscentralen,
barnmorskemottagningen i Rissne och socialtjänsten, under de senare åren även
svenska för invandrare. Det finns anledning att tro att detta samverkande har gynnat
inskrivningsgraden.
För att eventuella insatser ska bli resurseffektiva och framgångsrika förutsätts att det
finns god kunskap om vilka skäl och bakgrunder som ligger bakom vårdnadshavares val
att inte skriva in sina barn. Arbetet som syftar till att öka inskrivningsgraden behöver
också bedrivas systematiskt och ske i samverkan med andra nämnder, regionen och
civilsamhället på innovativa och kreativa sätt.

Förskolenämndens beslut

1. Förskolenämnden godkänner utredningen om ökad inskrivningsgrad daterad
den 20 april 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: FN-0002/2022

§ 32

Tillståndsprövning för etablering av förskolan Jupiter Mubarak
förskolor AB
Undantagen enligt sekretess. Utbildningsverksamhet OSL 23 kap

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ansökan om etableringstillstånd för Mubarak förskola AB den 28 oktober 2021
Lokalritningar
Redovisning av tillståndsprövning och bedömning
Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 4 april 2022

Sammanfattning
Mubarak förskolor AB ansöker om tillstånd att bedriva förskolan Jupiter på

Skvadronsbacken 84, i Rissne i Sundbyberg. Förskolan planerar uppstart sommaren
2022 i etapper utifrån behov, och beräknas fullt utbygd ta emot 55 barn i åldern 1- 5 år
fördelat på tre avdelningar. Lokalen är 451 kvm vilket innebär 8,2 kvm/barn i fullt
utbygd verksamhet.

Rektor, förskollärare, barnskötare och övrig personal kommer att rekryteras i anslutning
till uppstart. Personalstyrkan kommer gradvis utökas för att matcha antal barn under
uppstartsperioden. Lokalerna är nyrenoverade med nyinstallerad utrustning.
Verksamheten kommer vara öppen för alla barn och ska följa förskolenämndens
framtagna riktlinjer för barnomsorg.
Förskolans verksamhet kommer erbjuda en lekfull och inspirerande pedagogisk
verksamhet för barn i åldern 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i fokus
och där varje barn ska känna sig välkommen, trygg och bekräftad. Rektor och personal
kommer gemensamt sätta kvantitativa och kvalitativa mål i enlighet med skollagen och
läroplanen för förskolan för att uppnå kraven för systematiskt kvalitetsarbete.
Mubarak förskolor AB bedöms som lämplig att bedriva verksamhet utifrån ansökan om
tillstånd som inkom den 28 oktober 2021, och som sammanfattats i denna skrivelse.
Samtliga kriterier enligt skollagen är uppfyllda och det bedöms finnas förutsättningar att
bedriva verksamhet med god pedagogisk kvalitet och i enlighet med nationella
föreskrifter. Information har lämnats till Mubarak förskolor AB om att staden har en
överetablering av förskolor, särskilt i Rissne. Nuvarande befolkningsprognos visar inte
heller på någon större ökning av barn i området under de närmsta åren.
Uppföljande tillsyn kommer att genomföras i april 2024.
Förskolenämndens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Moiså Ubeira (V), Richard Nordfeldt (L) och Richard
Torsslow (SD).
Förskolenämndens beslut

1.

Förskolenämnden bifaller ansökan från Mubarak förskolor AB att bedriva
förskola i Rissne för 55 barn i lokalen på Skvadronsbacken 84 enligt 2 kap. 5 §
skollagen daterad den 26 oktober 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förskolenämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 33

Dnr: FN-0090/2021
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0
Sundbybergs
stad

Regelbunden tillsyn Waldorfförskolan Solgläntan
Beslutsunderlag
• Redovisning av regelbunden tillsyn i stiftelsen Solgläntans förskola den ii mars
•

2022

Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 11 mars 2022

Sammanfattning
Regelbunden tillsyn har genomförts på den fristående förskolan stiftelsen Solgläntan
den io och 11 mars 2022.
Vid tillsynen granskas om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter enligt stadens principer för tillsyn över fristående förskolor. Tillsynen
grundar sig på ett, av den fristående verksamheten, i förväg inskickat skriftligt underlag,
separata intervjuer med huvudman, rektor, förskollärare samt med vårdnadshavare. Det
skriftliga underlaget sparas och arkiveras på sektorn för lärande och bildning.
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman
som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Sammanfattningsvis bedrivs verksamheten på Solgläntans förskola i enlighet med
skollagen och förskolans läroplan. Mot bakgrund av synpunkter från vårdnadshavare
gällande förskolans öppettider rekommenderar tillsynsmyndigheten rektor och
huvudman att fortsatt systematiskt kartlägga barnens behov av omsorg och
vårdnadshavares behov av öppettider i den utsträckning som krävs för att motsvara
lagstiftningens krav.

Förskolenämndens beslut

1.

Förskolenämnden godkänner genomförd tillsyn på stiftelsen Solgläntans
förskola den 19 maj 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: FN-0001/2022

§ 34

Delegationsbeslut redovisade på sammanträdet den 19 maj 2022
Beslutsunderlag
FN-0033/2022, FN-0083/2022, FN-0033/2022, FN-0034/2022, FN-0032/2022, FN0035/2022, FN-0036/2022, FN-0037/2022, FN-0038/2022, FN-0038/2022, FN0039/2022, FN-0039/2022, FN-0039/2022, FN-0039/2022, FN-0039/2022, FN0040/2022, FN-0041/2022, FN-0042/2022, FN-0043/2022, FN-0046/2022, FN0047/2022, FN-0048/2022, FN-0049/2022, FN-0045/2022, FN-0052/2022, FN0053/2022, FN-0051/2022, FN-0051/2022, FN-0064/2022

Förskolenämndens beslut
1.

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr: FN-0072/2022

Yttrande över remiss - Förslag till revidering av nämndernas
reglementen — bestämmelser om deltagande i sammanträden på
distans
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens remiss den lo maj 2022 med förslag till revidering av
nämndernas reglementen
• Förslag till yttrande till Förslag till revidering av nämndernas reglementen —
bestämmelser om deltagande i sammanträden på distans den 13 maj 2022
• Sektorn för lärande och bildnings skrivelse den 13 maj 2022
Sammanfattning

Bestämmelser om möjligheten för ledamöter att på distans delta i kommunfullmäktiges
och nämndernas sammanträden finns i kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna
anger att ledamöter får delta i sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Innan år 2020 saknade nämndernas reglementen bestämmelser som gav möjlighet för
ledamöter att deltaga under sammanträden på distans. Med anledning av det
extraordinära läge som landet då befann sig i, genom pandemin Covid-19, aktualiserades
behovet av en ökad flexibilitet för sammanträdesdeltagande för att minimera
smittspridningen. Kommunfullmäktige beslutade därför vid sitt sammanträde den 25
maj 2020, § 196, att införa bestämmelser i nämndernas reglementen om möjligheten för
ledamöterna att delta i sammanträden på distans.
De nu gällande bestämmelserna om distansdeltagande anger att ledamot som önskar
delta på distans ska anmäla detta till ordföranden senast tre arbetsdagar innan
sammanträdet och ange skälen till varför distansdeltagande önskas. Ordföranden ska,
om anmälan inkom i tid, pröva skälen och därefter besluta om ledamoten får delta på
distans. Sådant beslut ska inte fattas om inte särskilda skäl föreligger.
I samband med att pandemin har börjat avklinga har möjligheten till ytterligare
flexibilitet för deltagande för ledamöter och ersättare under sammanträden
aktualiserats. Kommunstyrelsen bereder därför ett förslag till revidering av de nu
gällande bestämmelserna om distansdeltagande. Förslag har remitterats till samtliga
nämnder för yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 maj 2022. Den reviderade
lydelsen föreslås ersätta den nuvarande som anges i reglementena under avsnittet
Nämndens arbetsformer. Förslaget innebär bland annat att ledamöter och ersättare har
rätt att delta i nämndsammanträde på distans utan angivande av skäl för detta. Avsikten
att delta på distans föreslås dock behöva anmälas per e-post till nämndens ordförande
och sekreterare senast 24 timmar innan sammanträdet öppnar. Skälet för denna
anmälan är att underlätta planeringen av sammanträdets genomförande. Förslaget
innebär också ett förtydligande om att presidiet alltid måste delta fysiskt i
sammanträdeslokalen samt att ärenden under sekretess endast får handläggas med
distansdeltagande om tekniskt system används som säkerställer att sekretessen inte röjs.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sektorn för lärande och bildning har berett förslag till yttrande innebärande att
förskolenämnden ställer sig positiv till förslag till revideringen av reglementet.

Förskolenämndens beslut

1.

Förskolenämndens förslag den 13 maj 2022 till yttrande godkänns och skickas
som svar på kommunstyrelsens remiss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

