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§ 11 Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V)
och Mats Olsson (V): Följ forskningen - inför ett tak
på barngruppernas storlek i förskolan!
Dnr BSN 2020/3564

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen i enlighet med vad som framgår
av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Pontus Ekberg Kjellström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Fanny Johansson (S) och Mårten Spanne (S) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga § 11/01.

Protokollsanteckningar
Kerstin Frygner (FNL) får anteckna följande till protokollet:
Antal barn i grupperna är en tyngre kvalitetsfaktor än
personaltäthet samtidigt som antalet barn och personaltäthet alltid
bör relateras till varandra.

Sammanfattning
Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) har lämnat in
en motion som rör barngruppernas storlek i förskolan. I motionen
föreslås ett tak för gruppernas storlek samt att gruppernas storlek
ska följas upp och redovisas årligen.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. I
yttrandet konstateras sammanfattningsvis att kvalitet i förskolan
måste förstås och följas upp utifrån flera olika perspektiv som t ex
barngruppernas storlek och sammansättning, personaltäthet,
personalens kompetens och lokalernas ändamålsenlighet. Flera olika
faktorer samspelar för bedömningen och upplevelsen av
barngruppers storlek. Barn- och skolförvaltningen bedömer, utifrån
en redogörelse av dessa, att det riskerar att bli begränsande för
professionen i verksamheten att införa ett generellt tak för
barngruppers storlek i de kommunala verksamheterna.
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Yrkanden
Pontus Ekberg Kjellström (V): Barn- och skolnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Louise Rehn Winsborg
(M): Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att lämna yttrande över
motionen i enlighet med vad som framgår av förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Mårten Spanne (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och
Pontus Ekberg Kjellström (V): Barn- och skolnämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och skolnämnden att
ta fram förslag på handlingsplan med tillhörande kostnadskalkyl för
att minska barngruppernas storlek så att de uppfyller Skolverkets
rekommendationer.
Mattias Horrdin (C) med instämmande av Louise Rehn Winsborg
(M): Avslag på Mårten Spannes (S) m.fl. yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först Pontus Ekberg Kjellströms (V) yrkande mot
Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt Mattias Horrdins (C) m.fl. yrkande. Omröstning
begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja för
Mattias Horrdins (C) yrkande. Nej för Pontus Ekberg Kjellströms (V)
yrkande. Omröstningen utfaller med tio ja-röster och en nej-röst.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) - ja,
Mårten Spanne (S) - ja, Jens Gynnerstedt (MP) - ja, Emma Fager
Malmström (MP) – ja, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, , Pontus Ekberg
Kjellström (V) - nej, Kerstin Frygner (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat enligt Mattias Horrdins (C) yrkande.
Ordförande tar därefter upp Mårtens Spannes (S) m.fl.
tilläggsyrkande för beslut och finner att nämnden avslår det.
Omröstning begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja för
Mattias Horrdins (C) m.fl avslagsyrkande. Nej för Mårten Spannes (S)
m.fl. tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med sex ja-röster och
fem nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) - nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Jens Gynnerstedt (MP) - nej, Emma Fager
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Malmström (MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, , Pontus Ekberg
Kjellström (V) - nej, Kerstin Frygner (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut





Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-04
Motion från V om barngruppernas storlek
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2020-09-17, § 101
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03
Motion från V om barngruppernas storlek
Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats
Olsson (V) om barngruppernas storlek 2020-05-06
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Barn- och skolnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-01-19 klockan 17.00–21.10, ajournering klockan kl. 18.4519.05, 20.05-20.10, Stora Södergatan 47, Råbandsknopen
Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf, deltar på distans
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Mårten Spanne (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), deltar på distans
Pontus Ekberg Kjellström (V), deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), deltar på distans
Joakim Twete (S), deltar på distans, §§ 1-9
Jens Gynnerstedt (MP), deltar på distans, §§ 10-21 samt icke
tjänstgörande ersättare §§ 1-9
Jessica Ulfgren (L), deltar på distans
Joakim Andersson (C), deltar på distans
Charlotte Lundgren (FNL), deltar på distans
Ann-Sofie Frånberg (KD), deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), deltar på distans
Marcus Svensson (SD), deltar på distans
Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola,
deltar på distans
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef, deltar på
distans
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Britta Fremling, nämndsekreterare, deltar på distans
Anna Palm, enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist,
deltar på distans, §§ 1-6
Gustav Svensson, enhetschef lokalplanering, deltar på distans, §§
1-3, 10-12
Maria Mahmutovic Ljungsryd, myndighetshandläggare, deltar på
distans, §§ 1-2
Tomas Kempe, skolpsykolog, deltar på distans, §§ 1-2
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Linus Andersson, utredare, deltar på distans, §§ 8-9
André Levin, ekonomichef, deltar på distans
Övriga

Eva-Lotta Johannesson, Lärarförbundet, deltar på distans, §§ 119

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 1–21

Tid och plats för justering

Digital justering den 27 januari kl.13.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2021-01-19

Paragrafer

§ 1–21

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-02-18

