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Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

DIARIENUMMER

SIDA

9 juni 2021
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1 (17)

Förskolenämnden
Nej
9 juni 2021
Klockan 18:00-20:00, Teams / Blå rummet, Plan 4,
Gymnasietorget 1, Huddinge
Ledamöter

Beslutande

SAMMANTRÄDESDATUM

Frånvarande
följande paragrafer

Tomas Selin (C), Ordförande
Mats Österholm (M)
Erling Karlsson (S)
Caroline Örtholm (M)
Johan Knutz (L)
Roksana Schnittger (KD)
Viveka Birgersdotter (DP)
Liz Trana (S)
Carina Andersson (S)
Olov Hamilton (V)
Sonia Benavente (V)
Sven Pernils (SD)

Samtliga

Tjänstgörande
ersättare

Anna Sjösten Yderhag (M)

Jonas Sindahl (M), Emelie Dahlgren Källbäck (C), Pran Malhotra (S), Nora
Salem (S), Johan Pettersson (S), Malin Ahlgren (V) § 1-3 och § 12, Tomas
Nordström (MP), Tord Rådberg (SD)
Se nästa sida

Utses att justera

Sonia Benavente

Justeringens tid

Tisdag den 15 juni 2021

Underskrifter

Jenny Valentin
Sekreterare

Tomas Selin
Ordförande

Sonia Benavente
Justerande

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.

Utdragsbestyrkande:

Paragrafer

1-12
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SIDA
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Förskolenämndens sammanträde den 9 juni 2021

Övriga närvarande

Johan Skofteröd, utbildningsdirektör
Helena Näslund, biträdande utbildningsdirektör
Susanne Fritz, verksamhetschef
Cecilia Wessfeldt, biträdande verksamhetschef
Karolin Bogren Gavling, verksamhetscontroller
Maria Rindefors Dufva, ekonomichef
Pernilla Ottosson, ekonomicontroller
Jonas Uebel, lokalstrateg
Helene Mertzig, personalföreträdare Lärarförbundet § 4-12
Daniel Östgren, It-tekniker, kommunstyrelsens förvaltning § 1-2
Jenny Valentin, nämndsekreterare

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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BEVIS
om justering av Förskolenämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Förskolenämnden har sammanträtt den

9 juni 2021

Protokollet har justerats den

15 juni 2021

Anslaget sattes upp den

16 juni 2021

Anslaget tas ner den

8 juli 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

8 juli 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Barn- och utbildningsförvaltningen,
Registrator, Gymnasietorget 1,
Huddinge

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Jenny Valentin

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Förskolenämndens beslut
Nämnden fastställer föredragningslistan till sammanträdet med följande tillägg:
Erling Karlsson (S) anmäler ett förslag om att nämnden ska få en samlad redovisning
av relevanta fakta om de fristående enheterna i Huddinge kommun. Förslaget läggs
som § 12 på föredragningslistan.
Sven Pernils (SD) önskar information om projektet Bildhuggaren under punkten
övriga frågor.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§2

Ekonomirapport
Förskolenämndens beslut
Ekonomicontroller Pernilla Ottosson redovisar ekonomirapport per maj 2021 för
nämnden.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Tomas Nordström (MP), ekonomicontroller
Pernilla Ottosson, ekonomichef Maria Rindefors Dufva, Erling Karlsson (S) och
Viveka Birgersdotter (DP).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§3

Information från förvaltningen
Verksamhetschef Susanne Fritz informerar att avtalet för Lärarförbundets
medlemmar nu är klart. Vissa planerade insatser kan komma att påverkas av detta då
utfallet kommer att tillkomma på de ekonomiska prognoserna.
Läget i förskolorna med anledning av Covid 19 är för tillfället stabilt, någon enstaka
förskola har i dagsläget smittfall bland personalen.
Utbildningsdirektör Johan Skofteröd informerar att projektet pedagogisk plattform
kommer att utvecklas och byta namn till pedagogisk vision, Inom barn- och
utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med en gemensam pedagogisk vision för
alla Huddinges utbildningsinsatser. Barn och elever i Huddinges förskolor och skolor
ska mötas av samma syn på pedagogiskt ledarskap och lärande, oavsett hur gamla de
är eller var de bor. Visionen grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§4

Diarienummer FSN-2021/243.601

Barngruppernas storlek
Förskolenämndens beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av barngruppernas storlek samt antal barn
per årsarbetare i Huddinges kommunala förskolor.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar barngruppernas storlek samt antal barn per årsarbetare
gällande Huddinges kommunala förskolor.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Erling Karlsson (S), Sonia Benavente (V),
Emelie Dahlgren Källbäck (C), verksamhetschef Susanne Fritz, biträdande
verksamhetschef Cecilia Wessfeldt, utbildningsdirektör Johan Skofteröd, Olov
Hamilton (V), Mats Österholm (M), Nora Salem (S) och Helene Mertzig
personalföreträdare.
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§5

Diarienummer FSN-2021/222.601

Sammanställning anmälningar om kränkande behandling,
klagomål och myndighetsärenden 2021
Förskolenämndens beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen av sammanställningen av anmälningar,
klagomål och myndighetsärenden för förskolenämnden HT 2020 och VT 2021.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en sammanställning av pågående och avslutade ärenden
rörande kränkande behandling/incidentrapporter, klagomål och
skolinspektionsärenden gällande perioden 2020-11-01 till och med 2021-04-30.
Sammanställningen inkluderar en jämförelse med föregående läsårs motsvarande
period.
Antal ärenden skiljer sig från föregående period. Incidentrapporter rörande kränkande
behandling har ökat. En ökning av antal inkomna klagomål har också skett.
Skolinspektionsärendena har ökat.
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§6

Diarienummer FSN-2021/244.601

Skolverkets publicerade nyckeltal
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av informationen gällande Skolverkets publicerade
nyckeltal
Sammanfattning
SCB:s beslut om en reviderad sekretesspolicy (i samband med ett avgörande i
kammarrätten i Göteborg december 2019) innebär att officiell statistik inte längre
redovisas på enhets- och huvudmannanivå av Skolverket. Detta omfattar därmed även
den nationella databasen Kolada. Sekretessen omfattar de nyckeltal rörande barn,
elever och personal som skulle ha redovisats i förskolenämndens juninämnd.
Förvaltningen har tidigare försökt begära ut statistik från Skolverkets registrator utan
framgång, men ska göra ett nytt försök att begära ut statistik i syfte att få tillgång till
dessa nyckeltal. Förvaltningen fortsätter att bevaka händelseutvecklingen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§7

Diarienummer FSN-2021/194.601

Genomförd granskning kommunrevisorerna
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett KPMG AB i uppdrag att
genomföra en granskning med syfte att ge kommunens revisorer underlag för att
bedöma om nämnder och styrelse har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten.
Revisorernas samlade bedömning är att förskolenämnden i allt väsentligt skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Utifrån sin granskning lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till
förskolenämnden. Revisorerna redovisar därtill områden som de har bedömt att
nämnden ska fokusera på för att stärka sin styrning, uppföljning och kontroll.
För att säkerställa en tillfredsställande och komplett måluppföljning behöver målen
vara tydligt formulerade och analys av uppnådda resultat vara väl underbyggda.
Huddinge kommun har beslutat om och implementerat en ny målstruktur från och
med 2021. Målstrukturen ska leda till fokus på resultat, bättre analysmöjligheter och
bedömningar av om kommunen är på rätt väg i förhållande till visionen.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Tomas Nordström (MP).
Beslutet ska skickas till
Huddinge kommuns revisorer

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

11 (17)

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§8

Diarienummer FSN-2021/228.601

Revisionsrapport: Grundläggande granskning av nämndernas
och styrelsens styrning uppföljning och kontroll, 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förtroendevald revisor Klas Hamrin (revisionsgrupp 2) har gett Anders Haglund och
Lars Högberg, certifierade kommunala yrkesrevisorer, i uppdrag att genomföra en
granskning med syfte att bedöma om den verksamhet som bedrivs skötts på ett
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den
interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har också syftat till att bedöma om
nämnder och styrelse har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning
och kontroll av verksamheten.
Rapporten visar sammantaget att förskolenämnden i allt väsentligt har bedrivit sin
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Bedömningen är också att den interna kontrollen för nämnden varit tillräcklig.
För att säkerställa en tillfredsställande och komplett måluppföljning behöver målen
vara tydligt formulerade och analys av uppnådda resultat vara väl underbyggda.
Huddinge kommun har beslutat om och implementerat en ny målstruktur från och
med 2021. Målstrukturen ska leda till fokus på resultat, bättre analysmöjligheter och
bedömningar av om kommunen är på rätt väg i förhållande till visionen.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§9

Diarienummer FSN-2021/262.601

Detaljplan för Odin 3 och 6, normalt planförfarande
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som
nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Planområdet omfattar de privata fastigheterna Odin 3 och 6 samt en mindre lokalgata
tillhörande del av den kommunala fastigheten Skogsäng 1:29. Planområdet, som är
cirka 3 000 kvm stort, ligger längs med Häradsvägen, cirka 100 meter väster om
Stuvsta pendeltågstation och cirka 200 meter från Stuvsta centrum i kommundelen
Snättringe.
Detaljplaneförslaget innebär att byggnaderna på fastigheterna rivs för att ersättas med
flerfamiljshus med omkring 40 bostadslägenheter med viss centrumverksamhet i
bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen uppförs i fyra till fem våningar.
Bedömningen är att inflyttning till bostäderna kan påbörjas år 2024.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

9 juni 2021

§ 10

Redovisning av delegationsbeslut
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

PUNKT
A

ÄRENDEGRUPP
Allmänna ärenden

A1

Föra nämndens talan i mål och
Utbildningsdirektör
ärenden inom nämndens
ansvarsområde, på nämndens vägnar
träffa överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och utfärda motsvarande
fullmakt utse ombud)
HR-ärenden

FSN-2021/237.641
FSN-2021/238.641

Förordnande av vikarie för biträdande Utbildningsdirektör
utbildningsdirektör, avdelningschef
och verksamhetschef
Disciplinpåföljd för chefer och
HR-chef
personal förutom biträdande
utbildningsdirektör, avdelningschef
och verksamhetschef
Förskoleverksamhet

FSN-2021/56.193

Beslut om att erbjuda plats i förskola Enhetschef placering
eller pedagogisk omsorg i den
och samordning
omfattning som behövs om barnet har
ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt

FSN-2021/225.641
FSN-2021/226.641
FSN-2021/233.641
FSN-2021/248.641
FSN-2021/249.641
FSN-2021/250.641
FSN-2021/261.641
FSN-2021/264.641
FSN-2021/269.641
FSN-2021/274.641

B
B3

B 14

D
D2

Signaturer:

Ordförande

Justerare

BESLUTANDE

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

NUMMER

FSN-2021/229.193
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D3

D 12

Signaturer:

Beslut om att erbjuda plats i förskola
eller pedagogisk omsorg i den
omfattning som behövs för barn som
av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Beslut om tilläggsbelopp för barn
med omfattande behov av särskilt
stöd i förskola och pedagogisk
omsorg i fristående verksamhet

Ordförande

Justerare

Enhetschef placering
och samordning

FSN-2021/225.641
FSN-2021/226.641
FSN-2021/269.641

Enhetschef ersättning
och utredning

FSN-2021/172.642
FSN-2021/210.642
FSN-2021/211.642
FSN-2021/240.642
FSN-2021/241.642
FSN-2021/245.642
FSN-2021/247.642
FSN-2021/272.642

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf
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§ 11

Diarienummer FSN-2021/258.601

Delgivningar till nämnd juni 2021
Kommunstyrelsens beslut den 5 maj
§ 6 Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Bonava Sverige AB
avseende fastigheten Klockarbacken 10
§ 24 Uppföljning av Program för trygghet och säkerhet 2020

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum
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§ 12

Diarienummer FSN-2021/258.601

Redovisning av fristående enheter
Förskolenämndes beslut
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka fristående förskolor som finns i
Huddinge och den information förvaltningen finner relevant för nämnden.
Förslag
Erling Karlsson lämnar ett förslag från Socialdemokraterna om att nämnden ska få en
samlad redovisning av relevanta fakta om de fristående enheterna. Förslaget
innehåller önskemål om redovisning av ett antal punkter.
Under överläggningen föreslår ordförande Tomas Selin en ajournering i fem minuter.
Mötet återupptas med följande förslag från ordföranden:
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka fristående förskolor som finns i
Huddinge och den information förvaltningen finner relevant för nämnden.
Nämnden ställer sig bakom förslaget.

Förslag
Erling Karlsson (S) lämnar ett förslag till protokollet, FSN Bilaga 12:1
Bilaga
Förslag från Socialdemokraterna

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

FÖRSLAG
Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-06-09

Fristående förskolor
Av det senaste förslaget till lokalresursplan framgår det att Huddinge
har 66 kommunala förskolor och 40 fristående förskolor. Av olika skäl
har vi förtroendevalda tillgång till betydligt mindre information om
de fristående.
Vårt förslag är därför att nämnden ska få en samlad redovisning av
relevanta fakta om de fristående enheterna.
Vi kan tänka oss att följande kan ingå i redovisningen:
Förskolans namn, gatuadress och kommundel (eller motsvarande)
Godkänt antal barn
Faktiskt antal inskrivna barn
Driftsform (föräldrakooperativ, personalkooperativ, aktiebolag,
koncerntillhörighet med mera)
Eventuell pedagogisk profil.
Vi ser gärna att övriga i nämnden lägger till relevanta
informationsbehov.
För Socialdemokraterna
Erling Karlsson

Liz Trana

Carina Andersson

Pran Malhotra

Nora Salem

Johan Pettersson

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

17 (17)

Förskolenämnden
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§ 13

Övriga frågor
Bildhuggaren
Sven Pernils (SD) efterfrågar information om status på den kombinerade förskolan
och äldreboendet, Bildhuggaren. Lokalstrateg Jonas Uebel informerar att en utförare
är intresserad och att kontrakt ska skrivas.
Biträdande utbildningsdirektör Helena Näslund slutar
Ordförande Tomas Selin (C) och nämnden tackar biträdande utbildningsdirektör
Helena Näslund för ett gott samarbete och önskar henne ett stort lycka till i framtiden.
Helena Näslund tackar tillbaka till ordförande och nämndens ledamöter och ersättare.
Trevlig sommar
Tomas Selin (C) tackar samtliga i nämnden, tjänstemännen och personalföreträdare
för vårterminens samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

