FÖRSKOLENÄMNDEN

Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

DIARIENUMMER

SIDA

10 maj 2021

FSN-2021/4

1 (18)

Förskolenämnden
Nej
10 maj 2021
Klockan 18:00-20:15, 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)

Tjänstgörande
ersättare

§ 1-3

Anna Sjösten Yderhag (M)

§ 1-2

Jonas Sindahl (M)

Samtliga
§ 1-2

Alexander Plogfeldt (M)
Joacim Andersson (HP)

Anna Sjösten Yderhag (M) § 4-10, Jonas Sindahl (M) § 3-10, Joacim Andersson
(HP) § 3-10, Pran Malhotra (S), Nora Salem (S), Johan Pettersson (S), Malin
Ahlgren (V), Tomas Nordström (MP), Tord Rådberg (SD)
Se nästa sida

Utses att justera

Erling Karlsson

Justeringens tid

Måndag den 17 maj

Paragrafer

Underskrifter

Jenny Valentin
Sekreterare

Tomas Selin
Ordförande

Erling Karlsson
Justerande

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

Utdragsbestyrkande:

1-10

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

2 (18)

Förskolenämndens sammanträde den 10 maj 2021

Övriga närvarande

Johan Skofteröd, utbildningsdirektör
Helena Näslund, biträdande utbildningsdirektör
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Förskolenämndens beslut
Nämnden fastställer föredragningslistan till sammanträdet med följande tillägg:
Ändring i sammanträdesplan läggs som § 9 på föredragningslistan.
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10 maj 2021

§2

Information från förvaltningen
Verksamhetschef Susanne Fritz informerar kort om att covidläget på
förskolorna är under kontroll. Vidare informeras nämnden om att rekrytering
av enhetschefer och rektor pågår med ett stort antal sökande.
Utbildningsdirektör Johan Skofteröd presenterar förslag till ny organisation
för barn- och utbildningsförvaltningen. En del funktioner vid förvaltningen
kommer enligt förslaget centraliseras och organisatoriskt tillhöra
kommunstyrelsens förvaltning.
Statistiker Sandra Dovärn från kommunstyrelsens förvaltning presenterar
befolkningsutveckling i Huddinge kommun samt befolkningsprognos 20212030. År 2030 prognostiseras antalet invånare i Huddinge kommun till drygt
131 000, vilket är en ökning på nästan 18 000 personer eller 16 procent. Det
är en något lägre ökningstakt jämfört med de senaste tio årens ökning.
Lokalstrateg Jonas Uebel redovisar pågående förskolelokalprojekt i östra,
mellersta, sydvästra och nordvästra Huddinge. Biträdande utbildningsdirektör
Helena Näslund presenterar lokalprocessen för nämnden och informerar att
behovsprognos och lokalresursplan kommer att behandlas på nämndens
sammanträde i september.
Nämnden tackar för presentationerna.
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§3

Diarienummer FSN-2021/221.601

Delårsrapport per den 31 mars år 2021 för
förskolenämnden
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar för egen del:
1. Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 mars samt beräknat
helårsutfall på -3,2 mnkr för år 2021 och överlämnar tjänsteutlåtandet med
bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.
Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:
2. Förskolenämnden begär 2,6 mnkr i utökad driftbudget 2021 hos
kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för avetablering av
paviljonger.
Sammanfattning
Förskolenämnden har tilldelats en budgetram på 870 303 tkr för år 2021.
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari-mars
på totalt +2 991 tkr, varav kommunala förskolor i egen regi +173 tkr.
Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer än budget, totalt per mars -45
inskrivna barn där egen regi minskar och annan regi ökar. Kopplat till
volymerna så minskar intäkterna för barnomsorgsavgifter, men minskningen av
intäkter kopplas även till att färre hushåll når upp till maxtaxetaket.
De kommunala förskolorna i egen regi visar en positiv avvikelse på +173 tkr
men då har den statliga sjuklöneersättningen för mars ännu ej bokförts. Den
preliminära bedömningen är att intäkten för sjuklönekostnader för mars borde
bli ca 800 tkr.
Helårsprognosen för förskolenämnden visar en negativ avvikelse på -3 175 tkr
beroende på framför allt ökade kostnader för lokaler där nämnden kommer att
belastas med lokalkostnader om -4 180 tkr för avetablering av paviljonger.
Nämnden prognostiseras också lägre intäkter för barnomsorgsavgifter än
budget.
Prognosen för Huddinges kommunala förskolor i egen regi bygger på
förskolornas egna prognoser baserade på utfallet efter två månader.
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10 maj 2021

§ 3 forts.

Diarienummer FSN-2021/221.601

Denna prognos innehåller ett stort mått av osäkerhet, dels kring antal barn på
hösten och dels kring utvecklingen av pandemin.
För de ökade lokalkostnaderna kommer nämnden att begära ytterligare medel
hos kommunstyrelsen.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), ekonomikontroller Pernilla Ottosson, Olov
Hamilton (V), ekonomichef Maria Rindefors Dufva, lokalstrateg Jonas Uebel,
Tomas Nordström (MP), Sonia Benavente (V), Liz Trana (S),
personalföreträdare Helene Mertzig och Erling Karlsson (S).
Under överläggningen informerar Olov Hamilton (V) att Vänsterpartiet inte
deltar i beslutet.
Protokollsanteckningar
Erling Karlsson (S) lämnar en protokollsanteckning till protokollet med
suppleantyttrande från Tomas Nordström (MP), FSN Bilaga § 3:1.
Olov Hamilton (V) lämnar en protokollsanteckning till protokollet, FSN Bilaga
§ 3:2.
Bilagor
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna med suppleantyttrande från
Miljöpartiet
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-05-10
PROTOKOLLSANTECKNING/SUPPLEANTYTTRANDE

Ärende 3: Delårsrapport per 31 mars år

2021 för förskolenämnden

Helårsprognosen för förskolenämnden pekar mot ett smärre
underskott, och det verkar som om nämnden ligger nära balans. Vi
vill påminna om att våra båda partier föreslog några miljoner mer till
förskolan jämfört med koalitionen. Coronapandemin orsakar en
extrem situation. Ekonomin påverkas starkt. Det är ovanligt svårt att
göra prognoser i detta läge.
En annan förutsättning som påverkar vår verksamhet och ekonomi är
att barnantalet fortsätter att minska. I den aktuella verksamhetsstatistiken läser vi att de kommunala förskolorna har minskat med
318 inskrivna barn på tolv månader. Däremot har de fristående
förskolorna ökat med 11 barn. Vi anser att dessa förutsättningar
innebär betydande problem för många kommunala förskolor? Vi kan
läsa att ”färre barn” är huvudorsaken till ekonomiska problem för
fyra av nio förskoleområden (Snättringe, Flemingsberg, Fullersta och
Skogås). I Skogås har barnantalet minskat med sju procent.
Vi anser att det behövs ”marknadsföring” och flera andra aktiva
åtgärder. Underlag som föräldraenkäten, redovisningen av
barngruppsstorlekarna, förskollärartätheten och information från
kvalitetsarbetet bör användas som hjälpmedel för riktade
förbättringsinsatser. Ordföranden poängterade att likvärdighet och
jämlikhet är viktig, och då är ett angreppssätt att sätta in åtgärder där
de behövs allra bäst.

Är det rimligt att bedöma att de fristående förskolorna ska minska
med 75 barn fram till nyår efter en lång period med ökande
marknadsandelar?
Vår ambition är att förvaltningen och verksamheten på fältet måste
ges en rimlig möjlighet att uppnå målen för sund ekonomi, bedriva
god kvalitetsutveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.
Såväl förskollärare som barnskötare är bristyrken. Barn- och
utbildningsförvaltningen måste intensifiera sitt arbete med att stärka
sitt varumärke och sin attraktivitet. På ett år har antalet anställda i de
kommunala förskolorna minskat med 60 stycken, varav 48 är
barnskötare. Det är viktigt att kommunen inte tappar kompetens.
Huddinge kommun och Huddinges förskolor har haft en mycket hög
sjukfrånvaron under senare år. Det är inte överraskande att
frånvaroprocenten är ännu högre nu under pandemin. Det är viktigt
att alla normala insatser som förebygger och rehabiliterar fortgår
även under pandemin så långt möjligt.
Den nya effektivitetsanalysen är intressant, men också svårtolkad.
Det vi har läst ut är att det är färre barn per förskollärare i egen regi,
att egen regi har något större barngrupper, att andelen förskollärare
är högre i egen regi samt att lokalytorna varierar.
Analysen förutsätter att kostnadssiffrorna är jämförbara för att inte
vara missvisande. Av diagrammen framgår bland annat att kostnaden
per barn i kommunal verksamhet ligger nära kommuner som Järfälla,
Sollentuna och Nacka. Om även de privata förskolorna räknas med är
kostnaden per barn betydligt högre i Huddinge, vilket skulle innebära
att privata förskolor har mycket höga kostnader per barn. Så är det
förstås inte, eftersom såväl privata som kommunala förskolor får
ersättning per barn på samma villkor. Särskilt lokalkostnader brukar
redovisas med olika principer i olika kommuner, vilket måste beaktas
vid jämförelser.Tre områden föreslås för fortsatt effektivitetsanalys:
administration, chefstäthet och lokalutnyttjande. Samtliga faktorer är
relevanta, men jämförelser förutsätter ett nära samarbete med
övriga kommuner eftersom faktorerna är svåra att siffersätta.
För Socialdemokraterna

För Miljöpartiet

Erling Karlsson

Tomas Nordström
Suppleantyttrande

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-05-10

Protokollsanteckning
Ärende 3: Delårsrapport per den 31 mars år 2021
Vänsterpartiet deltar inte i beslutspunkten till delårsrapporten. Detta då delårsrapporten
är baserad på den budget som den borgerliga minoritetskoalitionen har lagt. I
delårsrapporten framgår det att fyra av nio förskoleområden har en negativ avvikelse
beroende på ett lägre antal barn än budgeterat. Intrycket vi får av delårsrapporten är att
de kommunala förskolorna drabbas hårdare ekonomiskt än de privata aktörerna. Vi kan
inte se annat än att det är en konsekvens av den politik som förs. När det nu finns ett
litet överskott borde det kunna återinvesteras i verksamheten.

Vänsterpartiets budget utgår från offensiva satsningar för ett grönt och solidariskt
Huddinge där medborgarnas behov möts upp av en väl fungerande och stark välfärd
man som medborgare kan lita på. Vi ser att det finns stora socioekonomiska skillnader
mellan kommundelarna och konstaterar att ekonomiska intressen i många fall går före
barnens och personalens bästa. Därför innehåller vårt förslag till mål och budget 2021
en uppräkning för löne-och prisökningar på 2% för löner och kostnadsökningar (17,1
mnkr). Vidare vill vi satsa på kompetensutveckling så att barnskötare ska kunna
vidareutbilda sig och pedagoger ska kunna skaffa kompetens inom till exempel arbete
med neuropsykiatriska funktionshinder. Arbetsmiljön behöver förbättras.

Vi motsätter oss också den borgerliga koalitionens mål om att hälften av alla
nyproducerade förskolor ska drivas och byggas av privata aktörer. Vi vill att
medborgarnas skattepengar ska återinvesteras i kvalitativa verksamheter, en bra
arbetsmiljö, fler kollegor och en stark välfärd.

Olov Hamilton (v) Ordinarie ledamot FSN
Sonia Benavente (v) Ordinarie ledamot FSN
Malin Ahlgren (v) ersättare FSN
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§4

Diarienummer FSN-2021/69.601

Återkoppling, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) öppna
förskolan
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens återrapportering gällande att utreda
möjligheten att bedriva öppna förskolan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Sammanfattning
Förvaltningen fick i samband med nämndens sammanträde den 9 december
2020, i uppdrag att utreda möjligheten att bedriva öppna förskolan i form av
idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Öppen förskola regleras i dagsläget i skollagen. En kommun får enligt skollagen anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk
omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i
samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges
möjlighet till social gemenskap. En kommun får även ge bidrag till en enskild
aktör som bedriver öppen förskola.
IOP är en samverkansform som offentliga och idéburna aktörer inom välfärden
kan ingå som ett alternativ till föreningsbidrag och offentlig upphandling. Syftet
bör vara att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål och såväl den offentliga
som den idéburna aktören bör bidra med resurser. Det finns inte någon särskild
lagstiftning för IOP.
Utredningen visar att det generella rättsläget kring IOP är oklart. Det är även
oklart hur IOP förhåller sig specifikt till skollagens bestämmelser. Det behöver
utredas inför varje enskilt samverkansavtal att avtalet är förenligt med
kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och EU:s regler för statsstöd, men
det råder skilda uppfattningar om till exempel under vilka förutsättningar en
verksamhet ska räknas som ekonomisk eller icke-ekonomisk och därmed även
när EU:s statsstödsregler blir tillämpliga.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Sonia Benavente (V).
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Protokollsanteckningar
Sonia Benavente lämnar en protokollsanteckning till protokollet, FSN Bilaga
4:1
Bilaga
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet

Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-05-10

Protokollsanteckning
Ärende 4: Återkoppling, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) öppna förskolan
Från (V):s håll är vi positiva både till öppna förskolan och till förslaget att utreda möjligheten att
låta verksamheten drivas genom så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Öppna förskolan utgör en viktig mötesplats för barn och föräldrar i en känslig fas i livet. Hit kan
de som arbetar deltid, studerar eller är föräldralediga söka sig för att knyta sociala kontakter,
utlandsfödda kan träna svenska och barn får leka och umgås med andra barn vilket naturligtvis
gynnar deras sociala och språkliga utveckling. Av dessa skäl är Vänsterpartiet positiva till att
öppen förskoleverksamhet ska finnas i kommunen. På nämndsammanträdet den 9 december
2020 kritiserade vi beslutet att stänga öppna förskolor i Stuvsta och vi har tidigare kritiserat
stängningen av öppna förskolan i Flemingsberg. Därför hoppas vi att verksamheten kan
återuppstå under förutsättning att de juridiska oklarheterna kring IOP kan redas ut och att alla
parter bedömer att det är en bra lösning.

Olov Hamilton (v) Ordinarie ledamot FSN
Sonia Benavente (v) Ordinarie ledamot FSN
Malin Ahlgren (v) ersättare FSN
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§5

Diarienummer FSN-2021/195.642

Ansökan om verksamhetsförändring, Myrans förskola
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner Dibber Helianthus förskola AB ansökan om
verksamhetsförändring avseende permanent byte av lokal där utbildningen vid
förskolan Myran bedrivs från Bäckgårdsvägen 7 till Bäckgårdsvägen 10 från
och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Huvudmannen för förskolan Myran, Dibber Helianthus förskola AB med
organisationsnummer 556626-0534 har till barn- och utbildningsförvaltningen
inkommit med en ansökan om verksamhetsförändring. Ansökan avser
permanent byte av lokal där utbildningen bedrivs från Bäckgårdsvägen 7 till
Bäckgårdsvägen 10 i Vårby gård.
Dibber Helianthus AB har drivit förskolan Myran i Vårby gård sedan 2002.
Lokalbytet medför ingen ökning av de 120 platser som förskolan utifrån
ursprungsbeslutet har godkännande för. Förskolan Myran kommer fortsatt att ha
godkännande för maximalt 120 platser i lokalen på Bäckgårdsvägen 10.
Utbildningen vid förskolan Myran kommer i den nya lokalen att bedrivas
utifrån samma organisation och pedagogiska inriktning den har i nuläget.
Den lokal huvudmannen ämnar flytta utbildningen vid förskolan Myran till är
den lokal som den kommunala förskolan Ringblomman tidigare bedrivits i.
Lokalen är således byggd och anpassad för förskoleverksamhet. Den
kommunala förskolan Ringblomman lades ned då antalet förskoleplatser i
Vårby gård under en längre tid varit fler än behovet utifrån barnantalet i
området. Lokalbytet medför inte att platsantalet i området ökar. Lokalerna för
förskolan Myran och före detta Ringblomman är ursprungligen byggda enligt
samma planritning och ligger ca 50 meter ifrån varandra. Lokalen för före detta
förskolan Ringblomman har dock byggts ut i omgångar och har idag en total yta
på 859 kvm. Förskolan Myrans nuvarande lokal har en total yta på 756 kvm.
Gården till lokalen på Bäckgårdsvägen 10 är även den större till ytan samt
innehåller mer variation i form av fasta lekställningar och möjlighet till aktivitet
än förskolan Myrans nuvarande gård.
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Diarienummer FSN-2021/195.642

Som skäl till lokalbytet har anförts att hyresvärden för förskolan Myran inte
längre bedömer lokalen som lämplig att driva förskola i då ventilationens
kapacitet är för låg för det antal personer som vistas i lokalen. Hyresvärden har
därmed föreslagit att förskolan flyttar utbildningen till lokalen på
Bäckgårdsvägen 10 som är i bättre skick.
Beslutet ska skickas till
Dibber Helianthus förskola AB
Akten
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§6

Diarienummer FSN-2021/202.601

Upphävande av detaljplaner i Vårby
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn som ska koppla ihop
väg 73 (Nynäsvägen), väg 226 (Huddingevägen) och väg E4/E20. Syftet är att
förbättra resmöjligheterna i Södertörn. Den nya vägen och det regionala
cykelstråket, som ingår i projektet, kommer att ge bättre framkomlighet och
säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd
godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn. Tvärförbindelse Södertörn knyter
samman Stockholmsregionens stadskärnor Kungens kurva/Skärholmen,
Flemingsberg och Haninge centrum.
Trafikverket upprättar en vägplan som redovisar den nya vägens omfattning och
utformning samt konsekvenser för miljö och omgivning. För att Trafikverket
ska kunna genomföra sitt vägprojekt måste kommunens gällande detaljplaner
stämma överens med Trafikverkets vägplan. Utifrån denna förutsättning
upphäver Huddinge kommun delar av gällande detaljplaner i området kring
Vårby, Haga och Masmo. Upphävandet görs således för att ge plats åt och
möjliggöra för Trafikverkets vägplan.
Upphävandet av detaljplanerna är ute på granskning under perioden 25 mars-30
april 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Olov Hamilton (V).
Reservationer
Olov Hamilton (V) och Sonia Benavente (V) reserverar sig mot beslutet, FSN
Bilaga § 6.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§ 6 forts.

Diarienummer FSN-2021/202.601

Bilaga
Reservation från Vänsterpartiet
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-05-10

Protokollsanteckning
Ärende 6: Upphävande av detaljplaner i Vårby
På dagens nämndsammanträde yrkade vi avslag till beslutspunkten om upphävande av
detaljplaner i Vårby med anledning av motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn. Vi
reserverade oss mot beslutet och anger här våra skäl för avslagsyrkandet.
Förutom det uppenbart förkastliga ur ekologisk hållbarhetssynpunkt med att dra en fyrfilig
motorled genom ett naturreservat, något som Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen m fl har
påpekat upprepade gånger, finns en stor risk att folkhälsan påverkas och därmed
levnadsvillkoren för barnen i Huddinges förskolor i form av mindre friytor, fler förtätningar och
sämre luft. Bygget av tvärförbindelsen är dessutom inte fullt ut finansierad och kommer att kosta
stora summor för Huddinges skattebetalare, pengar som vi anser bättre hade använts till
satsningar på fler förskollärare, mindre barngrupper, kompetensutveckling och satsningar på att
minska sjukskrivningar. Koalitionens uttalade mål är att göra Huddinge till en bra plats att bo,
verka i och besöka, men tvärförbindelsen är ett bra exempel på hur den politik
minoritetskoalitionen för leder till raka motsatsen.

Olov Hamilton (v) Ordinarie ledamot FSN
Sonia Benavente (v) Ordinarie ledamot FSN
Malin Ahlgren (v) ersättare FSN
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§7

Redovisning av delegationsbeslut
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

PUNKT
B

ÄRENDEGRUPP
HR-ärenden

B3

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
eller pedagogisk omsorg i den
omfattning som behövs om barnet har
ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt
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 att ta emot ett barn i
förskola/pedagogisk omsorg, om
barnet med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att gå i
Huddinge kommuns
förskola/pedagogisk omsorg.

FSN-2021/122.641
FSN-2021/123.641
FSN-2021/185.642
FSN-2021/186.642
FSN-2021/205.641
FSN-2021/122.641
FSN-2021/123.641

B14

D
D2

D3

D6

Signaturer:

Ordförande

BESLUTANDE

Justerare

Enhetschef placering
och samordning

Enhetschef placering
och samordning

Enhetschef placering
och samordning

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

NUMMER

FSN-2021/86.193

FSN-2021/118
FSN-2021/116
FSN-2021/105
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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D8

Beslut om att barnet vid särskilda skäl Enhetschef placering
kan behålla sin förskoleplats/plats i
och samordning
pedagogisk omsorg vid längre
frånvaro än två månader

FSN-2021/223
FSN-2021/224
FSN-2021/207

D12

Beslut om tilläggsbelopp för barn
med omfattande behov av särskilt
stöd i förskola och pedagogisk
omsorg i fristående verksamhet

Enhetschef ersättning
och utredning

D12:1

Yttrande vid överklagan av beslut
enligt D12

Enhetschef ersättning
och utredning

FSN-2021/71.642
FSN-2021/100.642
FSN-2021/127.642
FSN-2021/129.642
FSN-2021/145.642FSN-2021/149.642
FSN-2021/220.642
FSN-2021/181.642

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Tomas Nordström (MP).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§8

Diarienummer FSN-2021/201.601

Delgivningar till nämnd maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2021
§ 5 Fördelning av medel 2021 för ökad trygghet och trivsel
Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2021
§ 9 Årsredovisning 2020 för Huddinge kommun
§ 19 Revisionsberättelse budgetåret 2020 – prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap.
24 § kommunallagen (2017:725)

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§9

Ändring i sammanträdesplanen
Förskolenämndens beslut
Nämnden beslutar att den planerade nämnddialogen den 26 maj flyttar till
onsdagen den 9 juni före nämndens sammanträde med start 16:00.
Sammanfattning
Ordförande föreslår att den planerade nämnddialogen den 26 maj flyttar till
onsdagen den 9 juni före nämndens sammanträde med start 16:00.
Dagordningen för mötet kommer att vara inriktningsärende budget 2022.
Nämnddialogen skjuts fram på grund av att den nya budgetprocessen lett till att
relevanta underlag saknas till den 26 maj.

Beslutet ska skickas till
Nämndens ledamöter och ersättare

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 maj 2021

§ 10

Övriga frågor

Kontroll av pedagogisk omsorg
Liz Trana (S) lyfte på arbetsutskottet frågan om hur förvaltningen kontrollerar
de personer som söker tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg, mer specifikt
rörde frågan om förvaltningen begär utdrag ur belastningsregistret för sökande
personer och andra vuxna i hushållet.
Förvaltningen tar med sig frågan och kommer att svara vid ett senare tillfälle.
Utökad tid i förskolan
Malin Ahlgren (V) undrar hur vårdnadshavare som önskar mer tid i förskolan
går till väga. Förvaltningen svarar att det ansöks om utökad tid på avdelningen
för placering och samordning.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

