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Förskolenämndens sammanträde den 10 februari 2021

Övriga närvarande

Johan Skofteröd, utbildningsdirektör
Helena Näslund, biträdande utbildningsdirektör
Susanne Fritz, verksamhetschef
Cecilia Wessfeldt, biträdande verksamhetschef
Maria Rindefors Dufva, ekonomichef
Karolin Bogren Gavling, verksamhetscontroller
Pernilla Ottosson, ekonomicontroller
Helena Mertzig, personalföreträdare Lärarförbundet
Robert Lind, It-tekniker, kommunstyrelsens förvaltning § 1-4
Jenny Valentin, nämndsekreterare
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BEVIS
om justering av Förskolenämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Förskolenämnden har sammanträtt den

10 februari 2021

Protokollet har justerats den

15 februari 2021

Anslaget sattes upp den

16 februari 2021

Anslaget tas ner den

9 mars 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

9 mars

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
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 februari 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Sammanträdet inleds med att barn- och utbildningsförvaltningens nya
utbildningsdirektör Johan Skofteröd presenterar sig och hälsas välkommen av
nämnden.
Förskolenämndens beslut
Nämnden fastställer föredragningslistan till sammanträdet med följande tillägg:
Nytt ärende, Verksamhetsplan för förskolenämnden 2021 - korrigering läggs som
ärende 11 till föredragningslistan.
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 februari 2021

§2

Ekonomirapport
Ekonomichef Maria Rindefors Dufva redovisar ekonomirapport per januari 2021 för
nämnden.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), ekonomichef Maria Rindefors Dufva och Tomas
Nordström (MP).
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 februari 2021

§3

Information från förvaltningen
Verksamhetschef Susanne Fritz informerar om:
Revidering av HKF 6310
Revideringen av Huddinge kommuns författningssamling, HKF 6310, Föreskrifter
för kommunal och enskild förskoleverksamhet som innebär en förändring i
grunderbjudandet att istället erbjuda alla barn förskola eller pedagogisk omsorg 25
timmar per vecka träder i kraft 1 mars.
Information om förändringen kommuniceras till personal och vårdnadshavare.
Vista förskola
Vista förskola kommer från hösten 2021 att lämna delar av lokalerna och flytta
verksamheten till anexet. Förskolan får då tre avdelningar. Grundskolenämnden
kommer att ta över de delar av lokalen som förskolan inte längre har behov av.
Öppna förskolorna
Öppna förskolorna har öppnat upp efter att ha varit stängda med anledning av covid
19. De har främst riktat in sig på utomhusaktiviteter, som promenader men ett arbete
pågår att få till digitala sammankomster.
Frånvaroläget i kommunens förskolor
Läget med anledning av covid 19 är skört men stabilt på förskolorna. Några enheter
har rapporterat att många barn är hemma på grund av förkylningssymptom.
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§4

Diarienummer FSN-2020/818.601

Återkommande informationspunkt, Arbetsplan 2021 för barnoch utbildningsförvaltningen
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av barn- och utbildningsförvaltningens arbetsplan
2021 för förskolenämnden.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni att godkänna övergripande struktur till ny
styrmodell och målstruktur (KS-2020.148.182). Den nya strukturen ligger till grund
för Mål och budget som fastställdes den 2 november, verksamhetsplanen för 2021
som beslutades av förskolenämnden 9 december 2020 samt barn- och
utbildningsförvaltningens arbetsplan som tas fram av förvaltningen och presenteras
som informationsärende för förskolenämnden den 10 februari 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), biträdande utbildningsdirektör Helena Näslund,
Liz Trana (S), Erling Karlsson (S), verksamhetschef Susanne Fritz,
utbildningsdirektör Johan Skofteröd, Tomas Nordström (MP), Olov Hamilton (V),
personalföreträdare Lärarförbundet Helene Mertzig och Mats Österholm (M).
Protokollsanteckningar
Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) lämnar en gemensam
protokollsanteckning till protokollet med suppleantyttrande från Tomas Nordström
(MP), FSN Bilaga § 4.
Bilaga
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med
suppleantyttrande från Miljöpartiet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-02-10
PROTOKOLLSANTECKNING/SUPPLEANTYTTRANDE

Ärende 4: Arbetsplan 2021 för förskolenämnden
Det är första gången som nämnden får ta del av en arbetsplan som ett
led i den nya styrmodellen och målstrukturen. Vi uppfattar
förvaltningens arbetsplan som informativ och ambitiös.
Vi har reagerat på ett par punkter i planen. För det mycket viktiga
nämndmålet ”Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans
undervisning” redovisas två indikatorer om kompetensnivån i de
kommunala förskolorna. Enligt senaste utfall (troligen oktober 2019)
hade 29 procent förskollärarlegitimation och 17 procent gymnasial
utbildning för arbete med barn. Summan av dessa andelar är 46
procent. Det återstår alltså inte mindre än 54 procent av personalen. Vi
gissar att alla dessa har skiftande kompetenser och erfarenheter, men
vi ser ett behov av att personalsituationen analyseras djupare.
En andra nyfikenhet gäller karriärtjänster i förskolan. Det som
möjligen ska göras är att tillsätta 10 tjänster fördelade på
Flemingsberg, Skogås och Vårby. Är det tio befintliga tjänster som
ska ges ökad status, ökat ansvar och högre lön? Det är önskvärt att
denna reform kommer upp som ett nämndärende när tiden är mogen.
Det finns en bred enighet om vikten av att minska barngrupperna,
framförallt för de yngsta. För oss känns indikatorn ”Antal barn per
barngrupp” som alltför grov för att följa utvecklingen.
Att minska sjukfrånvaron är fortsatt en jätteviktig uppgift.
För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet

Erling Karlsson

Olov Hamilton

Tomas Nordström
Suppleantyttrande
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§5

Diarienummer FSN-2021/32.601

Årshjul - Återkommande nämndärenden och
informationspunkter, förskolenämnden
Förskolenämndens beslut
Nämnden har tagit del av Årshjul - Återkommande nämndärenden och
informationspunkter, förskolenämnden
Sammanfattning
Under ett kalenderår finns flertalet ärenden och informationspunkter som är
återkommande och dessa redogörs för både i nedanstående årshjul och i beskrivande
text.
Ärenden kopplat till kommunens planerings- och uppföljningsprocess (PUFF) är
förlagda utifrån när ärendena behöver behandlas i nämnden för att i tid kunna tas upp
till beslut i Kommunfullmäktige. Därmed kan dessa ärenden komma att ändras något
från år till år.
Informationsärendena är identifierade utifrån önskemål från tidigare förskolenämnd,
regelverk och utifrån vad förvaltningen föreslår ska vara förekommande uppgifter för
rapportering. Dessa redovisas i regel skriftligen men kan kompletteras med muntlig
redovisning vid nämnd.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), verksamhetscontroller Karolin Bogren Gavling
och biträdande utbildningsdirektör Helena Näslund.
Under överläggningen framkommer att en återkommande informationspunkt Statistik
gällande ansökan och beviljande av tilläggsbelopp kommer att tas bort från årshjulet
och istället redovisas vid delårsrapporterna i maj och oktober.
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§6

Diarienummer FSN-2020/596.601

Återkoppling, Initiativ (S) Alla barn behöver förskola
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av informationen av återrapportering gällande Initiativ
(S) , Alla barn behöver förskola.
Sammanfattning
Förskolenämnden uppdrog i november år 2019 förvaltningen att redovisa områdesvis
hur många barn som står utanför förskoleverksamhet överhuvudtaget.
Förvaltningen redovisar andel och antal barn per bostadsområde i kommunen som
står utanför förskoleverksamhet. Statistiken som redovisas omfattar barn i åldern 1-5
år. De bostadsområden som redovisas är Flemingsberg, Fullersta, Glömsta, Stuvsta,
Segeltorp, Sjödalen, Skogås, Snättringe, Trångsund och Vårby.
Förvaltningen har jämfört den redovisade statistiken med Skolverkets rapport,
Deltagande i förskolan samt utredningen Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska, SOU 2020:67. Förvaltningen kan, som rapporten och
utredningen visar, se att barn i socioekonomiskt svaga områden i lägre grad deltar i
förskolan. Rapporten och utredningen kommer att används som en del av
förvaltningens fortsatta arbete för att öka barns deltagande i förskolan.
Förvaltningen kommer att förstärka öppna förskolans roll kring att fånga upp
föräldrar som besöker dess verksamhet och har barn i åldern 3-5 som ej är inskrivna i
förskolan. Öppna förskolan i samarbete med bland annat barnavårdscentral,
familjecentral och socialtjänst kan också, på ett effektivare sätt än idag, arbeta med att
fånga upp föräldrar tidigt och informera om förskolans verksamhet. Samt informera
om att deltagande i förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och
utveckling och att dessa effekter tenderar att vara stabila under lång tid. Detta
kommer att arbetas med inom ramen för förskolenämndens verksamhetsplan samt
barn- och utbildningsförvaltningens arbetsplan.
Förvaltningen kommer även att undersöka hur andra kommuner har arbetat med
samverkan olika verksamheter emellan samt i det uppsökande arbetet,
för att hitta goda exempel på vad som kan utvecklas och arbetas vidare med för att
öka deltagandet i förskolan.
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§ 6 forts.

Diarienummer FSN-2020/596.601

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Erling Karlsson (S) och Mats Österholm (M).
Protokollsanteckningar
Erling Karlsson (S) lämnar en protokollsanteckning till protokollet, FSN Bilaga 6.
Bilaga
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-02-10
PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 6: Återkoppling, Initiativ (S) Alla barn behöver förskola

I november 2019 lämnade vi som är ledamöter eller ersättare för
socialdemokraterna i nämnden in ett ”initiativ” med rubriken ”Alla
barn behöver förskola!”.
Initiativet mynnade ut i två förslag. För det första önskade vi en
områdesvis redovisning av hur många barn som står utanför
förskoleverksamhet. För det andra ville vi att vårdnadshavarna till
barn som står utanför ska tillfrågas om intresse och erbjudas att välja
en form och placering som passar barnet och familjen bäst.
Nu till februarimötet 2021 får nämnden en fyllig återkoppling på vårt
initiativ. Vi initiativtagare är mycket nöjda med hur seriöst våra
förslag har blivit bemötta.
Vi har fått en tabell som visar hur många barn som inte är inskrivna i
någon omsorgsform per område och åldersår. Vi kan utläsa att i
åldrarna 2-5 år är det 341 barn som inte har koppling till någon
förskola. Det är lite mer än 6 procent av antalet barn.
Inte oväntat är fördelningen mycket ojämn mellan olika delar av
kommunen. Flemingsberg, Vårby och Skogås har högre andelar barn
som inte är inskrivna. Vi ser att var sjätte treåring (17 procent) i
Flemingsberg inte går i förskola jämfört med 0 procent i Stuvsta och 1
procent i Snättringe.
Vi ser mycket positivt till att barn- och utbildningsförvaltningen har
som ambition att fortsätta arbeta för att öka barns deltagande i
förskolan. Det känns naturligt att använda de öppna förskolorna och
familjecentralerna för att få fördjupad kontakt med föräldrar till barn,
som inte är inskrivna i förskolan. Det behövs fler insatser för att
informera om förskolans långsiktiga effekter på barns lärande och
utveckling. Det är också klokt att undersöka hur andra kommuner
arbetat med uppsökande verksamhet. Förvaltningen vill fokusera på
åldrarna 3-5 år, men även 2-åringar bör komma i fråga, tycker vi.

Skolverket har i rapporten ”Deltagande i förskolan” konstaterat att
barn från socioekonomiskt utsatta grupper har ett lägre deltagande.
Vårdnadshavarna behöver känna till rätten till förskola och vad som är
förskolans uppdrag.
I november 2020 överlämnade tidigare skolborgarrådet Lotta Edholm
sin utredningsrapport ”Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska”. I den finns en rad olika delförklaringar till
att förskolan inte utnyttjas. Vi är övertygade om att hushållens
ekonomi är en väsentlig faktor. Kommunens taxebestämmelser bör
inriktas på att inte skapa ekonomiska trösklar för vårdnadshavarna.
De redovisningar vi nu har tillgång till visar enbart om barnen är
inskrivna i någon förskoleverksamhet eller inte. Vi vet inte i hur stor
omfattning man vistas i förskolan. Vi anser att det är viktigt att varje
barn kan få en tillräcklig vistelsetid för att den språkliga och
personliga utvecklingen ska främjas så bra som möjligt.
Under nämndsammanträdet uppfattade vi en betydande politisk
samsyn från de partier som yttrade sig i ärendet.
För Socialdemokraterna
Erling Karlsson

Liz Trana

Carina Andersson

Pran Malhotra

Nora Salem

Johan Pettersson
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§7

Diarienummer FSN-2020/832.601

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för
förskolenämnden
Förskolenämndens beslut
Nämnden beslutar för egen del
1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelseberättelse för år 2020 och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföring för de
kommunala förskolorna.
Nämnden begär hos kommunstyrelsen
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring delar av nämndens
överskott på 735 tkr.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om kompensation för förgäveskostnad
projektering kök förskola Vista 1 279 tkr.
Sammanfattning
Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Samtliga av nämndens
övergripande mål under år 2020 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som
planerats för. Dock påvisas en ökning av den totala sjukfrånvaron i jämförelse med
föregående år. Ökningen beror på att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med
året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen
med Covid- 19. Majoriteten av nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts.
Dock har vissa aktiviteter som ryms inom dessa åtaganden inte kunnat genomföras
fullt ut med anledning av Covid-19.
Per den 31 december 2020 redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på 25,4
mnkr. Central nämnd och administration redovisar ett överskott om 5,8 mnkr och
förskoleverksamheten i egen regi ett överskott på 19,6 mnkr.
Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen inom central nämnd och
administration av totalt 43 färre inskrivna barn mot budgeterat. Av förskolenämndens
totala positiva avvikelse kan 8,2 mnkr förklaras av effekter av Covid-19.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

12 (22)

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

10 februari 2021

§ 7 forts.

Diarienummer FSN-2020/832.601

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), verksamhetscontroller Karolin Bogren Gavling,
ekonomichef Maria Rindefors Dufva, Mats Österholm (M), Erling Karlsson (S),
Tomas Nordström (MP), Olov Hamilton (V), Sven Pernils (SD) och
utbildningsdirektör Johan Skofteröd.
Under överläggningen informerar Olov Hamilton (V) att Vänsterpartiet inte deltar i
beslutet.
Protokollsanteckningar
Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) lämnar en gemensam
protokollsanteckning till protokollet med suppleantyttrande från Tomas Nordström
(MP), FSN Bilaga § 7:1.
Suppleantyttrande
Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande till protokollet, FSN Bilaga 7:2.
Bilaga
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med
suppleantyttrande från Miljöpartiet.
Suppleantyttrande från Miljöpartiet
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-02-10
PROTOKOLLSANTECKNING/SUPPLEANTYTTRANDE

Ärende 7: Bokslut och verksamhets-

berättelse 2020 för förskolenämnden
För tredje året i följd gör förskolenämnden ett överskott på drygt 25
miljoner kronor. Det är ett betydligt angenämare bokslut än de
kraftiga underskott som var det vanliga åren före 2018.
Den önskade resultatöverföringen blir blygsamma 735 000 kronor på
grund av att nämndens egna kapital har nått sitt maximum.
Vi vet alla att 2020 var ett mycket speciellt år på grund av pandemin.
Inte minst ekonomin har varit svår att förutse och hantera. Vi ser att
avvikelserna mot den lagda budgeten är många och stora.
Det mesta av nämndens sju utvecklingsåtaganden uppges ha
genomförts, även om många aktiviteter har fått skjutas på framtiden.
Det är positivt att mer energi har kunnat läggas på implementera det
funktionellt delade ledarskapet och på pedagogiska frågor i stället för
på ekonomin. Förvaltningen framför att det finns skillnader mellan
och inom förskolor. Insatser för ökad likvärdighet krävs.
I rapporten läser vi att ”förskolan lägger grunden…” till goda
livsmöjligheter. Verksamheterna ska prioritera tidiga, främjande och
förebyggande insatser. Att möta det svenska språket i både tal och
skrift är en viktig förutsättning. I de perspektiven är det angeläget att
förskolan når så många barn som möjligt, och inte bara i de senare
förskoleåren.
Vi har tagit initiativ till kartläggningar av hur stor andel barn som inte
har en förskoleplacering i kommunens olika bostadsområden. Vi har

också fått indikationer på att många föräldrar håller sina barn hemma
på grund av coronapandemin – också det med områdesvisa
variationer.
Vi läser med intresse om bilderbokstjänsten Polyglutt. Det känns
också väldigt bra att varje avdelning, totalt 81 stycken, i de utsatta
områdena får 10 000 kronor var till litteraturinköp.
Det här året är det ovanligt många och stora avvikelser mellan
budgeten och utfallet. Nettokostnaderna har minskat med 20
miljoner. Huvudorsakerna är minskade personalkostnader, stora
statsbidrag, färre barn och lägre kostnader för tilläggsbelopp.
Staten har under årets tre sista kvartal kompenserat för ökade
sjuklönekostnader med 12,6 mnkr. Nämnden har haft extraordinära
kostnader på grund av pandemin med 4,4 mnkr. Nettoeffekten är 8,2
mnkr, och det är en delförklaring till nämndens goda resultat.
Inför och i början av år 2020 skrevs barnantalet ner i flera steg. Det
blir en extra press på förskolorna och deras ekonomi när barnantalet
minskar. Antalet inskrivna barn är ju förskolornas intäktskälla.
Nämnden har under senare år anpassat volymerna, bland annat
genom nedläggning av förskolorna Falken, Apelsinen och Atlas. Vi vill
gärna se uppgifter om hur beläggningen ser ut och var det finns
överkapacitet. Trots nedskrivna volymer blev ändå barnantalet 43
lägre än budget. Det motsvarar 4,3 mnkr.
Andelen barn hos annan utförare har ökat från 26,0 till 27,9 procent
från 2018 till 2019. Trots att barnantalet totalt minskar har de
fristående utförarna lyckat skriva in 92 fler barn än budgeterat och
det har ökat andelen till 29 procent. Det innebär att de fristående fått
ut 10,565 mnkr mer i grundbelopp för inskrivna barn. De kommunala
förskolorna har däremot tappat 135 barn jämfört med budget, och
därmed tappat 14,615 mnkr. Den totala omfördelningen är alltså
över 25 mnkr! Vi ser detta som ett problem, och problem måste man
våga analysera, diskutera och åtgärda. 2020 är inte första året med
liknande tendens. Den kommunala omsorgen har nu 292 färre barn
än 2018. Är våra förskolor sämre på att marknadsföra sig eller finns
det andra förklaringar? Får inte kommunala förskolor profilera eller
marknadsföra sig?

När kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för 2020 gavs ingen
kompensation för pris- och löneutvecklingen. Våra partier ville alla ge
betydande tillskott till de olika välfärdsområdena. Nämnden kunde
trots nolluppräkning öka grundbeloppen med 6,3 procent.
Nämnden verkar för att öka andelen förskollärare och minska
barngruppernas storlek med hänsyn till fastställda ekonomiska
förutsättningar. Såväl förskollärare som barnskötare är bristyrken i
Stockholms län, enligt vår uppfattning. Andelen anställda med
förskollärarlegitimation ändras marginellt. Det är ett stort problem
att många anställda inte har utbildning för arbete med barn.
Satsningen på utbildning till barnskötare är en positiv åtgärd, men
det behövs fler insatser. Personalomsättningen har minskat två år i
rad och är nere på 9,5 procent. Antalet anställda har minskat med
142 på två år. Det behövs analyser av kompetensen hos de 54
procent som inte är förskollärare eller barnskötare.
Antalet barn i grupperna har ökat från 2017 till 2019, trots att
efterfrågan sjunker. Enligt senaste uppgifterna är genomsnittet för
Huddinges kommunala förskolor 17,2 barn per avdelning!
Småbarnsgrupperna, som alla säger sig värna allra mest om, ligger i
snitt lite över 14 barn per avdelning. Det finns avdelningar med 19
och 20 småbarn. Huddinge ligger högt över Skolverkets
rekommendationer.
Vi vet att Huddinges förskolor har en mycket hög sjukfrånvaro, och
den har ökat under detta speciella 2020. Det är bra att förvaltningen
arbetar med att finna orsaker och möjliga åtgärder till den
arbetsrelaterade utmattningen.
JAF-arbetet, det vill säga Jämföra, Analysera och Förändra/Förbättra,
ska genomsyra nämndens arbete. De tabeller vi får i berättelsen är
intressanta, men de visar också att det inte är enkelt att analysera
nyckeltal. Ofta väcks fler frågor än grundade slutsatser. Vi ser att våra
lokalkostnader är relativt låga, och att Huddinge har stora variationer
för lokalyta per barn. Kostnaden per inskrivet barn har endast ökat
med 3,7 procent på tre år, och det är ju långt mindre än pris- och
löneökningen. Vi är övertygade om att det finns ett mycket starkt
samband mellan ekonomiska resurser och kvalitet.

Verksamheterna strävar efter att minska matsvinnet och att öka
andelen ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel har
minskat år efter år. Vi har framfört att det är önskvärt att nämnden
sätter ett mål för att förhindra ytterligare försämringar av andelen.
Små barn behöver giftfri föda.
Nämndens investeringsbudget var totalt 6,9 miljoner, men nu visar
det sig att endast 1,9 miljoner förbrukats. Finns det inte behov och
möjligheter att utnyttja mer av budgeten när utrymme finns? De
försenade upprustningarna av lekgårdarna till Lejonet och Sesam är
angelägna och bör genomföras snarast.
Till sist: Stora överskott känns bättre än stora underskott. Vi ser att
fyra av förskoleområdena har mycket stora överskott – 6,6 miljoner
som mest. När förhållandena blir normala igen måste vi våga
använda tillgängliga resurser så att de bör mesta möjliga nytta för
Huddinges förskolebarn.
För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet

Erling Karlsson

Olov Hamilton

Tomas Nordström
Suppleantyttrande

1

Miljöpartiet
Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-02-10

Suppleantyttrande

Ärende 7: Bokslut och verksamhetsberättelse
Enligt kommunens budgetregler får nämnderna behålla max 3% av
budgetramen som ”eget kapital”. Detta kan användas för icke-permanenta
utgifter eller för att täcka framtida underskott.
Förskolenämnden redovisar ett överskott på drygt 25 mkr, vilket motsvarar
närmare 3% av budgetramen. Drygt 4 mkr förklaras av färre antal barn än
budgeterat. Nettoeffekten av Corona-epidemin beräknas till +8 mkr. Båda
dessa belopp ska återbetalas till kommunstyrelsen. Nämndens ”eget
överskott” blir ca 13 mkr.
Eftersom nämnden redan vid ingången till 2020 hade ett eget kapital på
drygt 25 mkr måste även merparten av det egna överskottet betalas
tillbaka. Bara knappt 1 mkr kan behållas till 2021. Det betyder att nämnden
går miste om 12 mkr som kunde ha använts till utbildning, anskaffning av
förbrukningsmaterial etc.
I verksamhetsberättelsen betecknas det stora överskottet som att
budgethållningen är ”mycket god”. Det är en felsyn! Budgethållningen blir
naturligtvis inte bättre ju större överskott nämnden redovisar. Den
budgetram som nämnden tilldelas ska användas till förskoleverksamhet!
Smärre variationer kring balans måste accepteras och en mindre reserv bör
finnas i form av eget kapital.
Tomas Nordström
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§8

Diarienummer FSN-2020/802.601

Revidering av delegationsordningen för förskolenämnden
och grundskolenämnden
Förskolenämndens beslut
1. Nämnden fastställer förslaget till reviderad delegationsordning rörande de
gemensamma delarna A, B och C, i vilka nämnden överlämnar rätten att fatta beslut
på nämndens vägnar till arbetsutskottet, nämndens ordförande eller till
utbildningsdirektören.
2. Nämnden medger att utbildningsdirektören har rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen vilket
beskrivs i ärendet som delegat. Nämnden ska hållas underrättad om till vem
utbildningsdirektören har överlämnat beslutanderätten.
Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämndens delegationsordningar revideras senast vid
juninämnderna med anledning av ny förvaltningsorganisation men med vetskap om
att ett kommunövergripande arbete skulle påbörjas under hösten med syfte att likrikta
kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar avseende de gemensamma
områdena. Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till ny
delegationsordning för kommunstyrelsen och föreslagna ändringarna har tagits fram.
Kommunstyrelsen antog denna delegationsordning den 2 december 2020.
Delegationsordning för förskolenämnden och grundskolenämnden är ett
sammanhållet dokument. Områdena Allmänna ärenden, HR-ärenden samt
Ekonomiärenden är gemensamma för nämnderna och därefter följer nämndernas
respektive verksamhetsområden.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§9

Diarienummer FSN-2020/825.103

Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala
arbetet med friluftspolitiken. I förslaget till utkast till strategi anges att friluftslivet är
brett och spänner över flera politikområden, bland annat politik för naturvård,
kulturarv, regional tillväxt, jord- och skogsbruk, landsbygdens utveckling, folkhälsa
och utbildning- och forskning.
Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka
genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län.
Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och
friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam
målbild för arbetet i Stockholms län.
Förvaltningen är positiv till att en strategi för friluftsliv framtagits, samt att strategin
lyfter behovet av grönområden i nära förbindelse till områden där nya förskolor
byggs. Förslagen i utkast till strategi är dock så allmänt hållna att förvaltningen finner
det svårt att bedöma på vilket sätt de påverkar förskolans verksamhet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 10

Diarienummer FSN-2021/34.313

Detaljplan för Grantorp 5:1 med flera
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som
nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga en ny väg, kallad Tvärförbindelse Södertörn, som
kopplar ihop Nynäsvägen, Huddingevägen och E4/E20. Vägen består utav två filer i
vardera riktningen. Det kommer finnas åtta trafikplatser som knyter samman den nya
vägen med omkringliggande områden. Nya gång- och cykelvägar föreslås längs med
delar av den nya vägen. Den nya förbindelsen ska skapa förutsättningar för säkra och
effektiva resor och transporter över Södertörn för alla trafikslag. På så sätt ska
sambanden mellan de regionala stadskärnorna stärkas och förutsättningar för regional
utveckling förbättras.
För att Trafikverket ska kunna genomföra projektet Tvärförbindelse Södertörn uppför
Huddinge kommun en ny detaljplan samt upphäver delar av tre gällande detaljplaner i
området kring Kästa.
Alla detaljplaner ska bedöma vad förslaget får för konsekvenser för barn och unga.
Trafikverket har därför bland annat genomfört en social konsekvensbeskrivning. I den
framkommer att de positiva aspekter som tvärförbindelsen bidrar till är ökad trygghet
i form av bättre vägar och trafiksäkerhet som främjar den regionala utvecklingen. Den
främsta negativa aspekten beskrivs vara den barriär som tvärförbindelsen bidrar till
att förstärka mellan Kästa och Glömsta. Det finns också en risk för negativa
konsekvenser där trafikplatser lokaliseras i tätbebyggda områden där hög
genomströmning sker när människor rör sig i vardagen.
Enligt Trafikverkets tidplan kan Tvärförbindelse Södertörn börja byggas tidigast
2023 och färdigställandet av vägen beräknas ta cirka tio år från byggstart.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Tomas Nordström (MP).
Suppleantyttrande
Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande till protokollet, FSN Bilaga 10.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 10 forts.

Diarienummer FSN-2021/34.313

Bilaga
Suppleantyttrande från Miljöpartiet

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

1

Miljöpartiet
Huddinge kommun
Förskolenämnden
2021-02-10

Suppleantyttrande

Ärende 10: Remiss - Detaljplan för Grantorp 5:1 m.fl.
Trafikverket har tagit fram en s.k. vägplan för den planerade motorvägen
genom kommunen (”Tvärförbindelse Södertörn”). Vägplanen, som har
skickats ut på remiss, förutsätter ändringar av kommunens detaljplaner och
inlösen/expropriering av ett antal småhusfastigheter till följd av alltför
höga bullernivåer. Tidigast byggstart är 2023 och byggtiden beräknas till 10
år. I den gällande infrastrukturplanen är projektet bara finansierat till
knappt hälften. Naturvårdsverket anser att vägen är oförenlig med de av
riksdagen beslutade klimatmålen.1
Den aktuella remissen behandlar en anpassning av detaljplaner för att
bereda plats för trafikplats Kästa där Katrinebergsvägen korsar
Tvärförbindelsen. Motorvägen kommer att skapa en mäktig barriär mellan
Glömsta och Kästa, se bilden nedan. Någonstans i området ska även Spårväg
Syd få plats.
Tjänsteutlåtandet lyfter fram vikten av att buller- och partikelnivåer inte
överskrids. Man lyfter också fram barriäreffekten mellan Kästa och
Glömsta. Formuleringen att barriäreffekten ”riskerar att förstärkas” är dock
ett svårslaget understatement.
Någon barnkonsekvensanalys av den ändrade detaljplanen har inte gjorts
av kommunen. I tjänsteutlåtandet hänvisas i stället till bilaga 5
”Barnkonsekvensanalys”, där det bara anges att Trafikverket ansvarar för
barnkonsekvensanaysen. Bilaga 6 innehåller en s.k.
”Socialkonskekvensbeskrivning” som Trafikverket tagit fram. Av den
framgår bl.a. att ”… Tvärförbindelse Södertörn leder till stora negativa
konsekvenser där trafikplatserna lokaliseras i tätbebyggda områden.”
1

Se Naturvårdsverkets yttrande (NV-03101-16) till Trafikverket 2019-02-15.

2

Vägen förutsätter större trafikplatser även vid Solgård
(Flemingsbergsdalen) och Flottsbro (Masmo/Loviseberg).

Tomas Nordström
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§ 11

Verksamhetsplan 2021 för förskolenämnden - korrigering
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till korrigerad verksamhetsplan
2021.
Sammanfattning
Förskolenämnden beslutade den 9 december att godkänna verksamhetsplan 2021
Förskolenämnden. Förvaltningen har med utgångspunkt i Mål och budget, som
fastställdes den 2 november, noterat en avvikelse i förskolenämndens
verksamhetsplan 2021, som härmed föreslås korrigeras. Den korrigering som föreslås
är formuleringen av två målområden där formuleringarna skiljer sig från de i Mål och
budget 2021. De korrekta formuleringarna är: En kommun där människor trivs och
växer - social hållbarhet respektive Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk
hållbarhet. Dessa ersätter då formuleringarna Bra att leva och verka - social
hållbarhet och Miljö och klimat - ekologisk hållbarhet i förskolenämndens
verksamhetsplan 2021 som är felaktiga.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och biträdande utbildningsdirektör Helena
Näslund
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 12

Beslut om nämnddialoger vårterminen 2021
Förskolenämndens beslut
Nämnden beslutar att ha nämnddialog förmiddagen den 26 maj, 2021.
Sammanfattning
Förskolenämnden beslutade den 11 november 2020 sammanträdesplan 2021 och att
nämnddialoger under våren skulle äga rum den 23 februari alternativt den 26 maj
(halvdagar). Ordförande föreslår att nämnddialogen ska äga rum den 26 maj.
Beslutet ska skickas till
Nämndens ledamöter och ersättare

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 13

Redovisning av delegationsbeslut
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Tomas Selin (C) anmäler ett beslut han i egenskap av ordförande fattat den 11
januari, gällande beslut om entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för
förskolenämnden, Huddinge kommun.
Nämndens ordförande äger rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är
så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.

PUNKT
A

ÄRENDEGRUPP
HR-ärenden

A3

Förordnande av vikarie för biträdande Utbildningsdirektör
utbildningsdirektör, verksamhetschef
och avdelningschef
Beslut om disciplinpåföljd
Verksamhetschef
(skriftlig varning)
Avdelningschef

A7

BESLUTANDE

D

Förskoleverksamhet

D2

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

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

NUMMER

FSN-2021/56.193

FSN-2020/827.193

FSN-2020/665.641
FSN-2020/666.641
FSN-2020/667.642
FSN-2020/693.641
FSN-2020/760.641
FSN-2020/762.642
FSN-2020/763.642
FSN-2020/765.641
FSN-2020/766.641
FSN-2020/772.641
FSN-2020/803.642
FSN-2020/804.641
FSN-2020/808.641
FSN-2020/810.641
FSN-2020/811.641
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D3

D12

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

FSN-2020/819.641
FSN-2020/820.641
FSN-2020/821.641
FSN-2020/828.641
FSN-2020/831.641
FSN-2020/836.641
FSN-2021/33.642
Enhetschef placering
FSN-2020/672.642
och samordning
FSN-2020/758.641
FSN-2020/808.641
FSN-2020/828.641
FSN-2020/835.641
Enhetschef ersättning FSN-2020/605.642
och utredning
FSN-2020/623.642
FSN-2020/624.642
FSN-2020/625.642
FSN-2020/626.642
FSN-2020/637.642
FSN-2020/646.642
FSN-2020/837.642
Verksamhetscontroller FSN-2020/771
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter

D15

Beslut att avstå från ingripande vid
tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg

D16

Beslut att tilldela en anmärkning vid
mindre allvarliga överträdelser vid
tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg

Verksamhetscontroller
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter

D17

Beslut att förelägga en som bedriver
fristående förskola, pedagogisk
omsorg att fullgöra sina skyldigheter
enligt de föreskrifter som gäller för
verksamheten samt de villkor som
gäller för godkännandet eller beslut
om rätt till bidrag
Beslut om tillfälligt godkännande att
bedriva fristående förskola

Verksamhetscontroller FSN-2020/616.642
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter

D18

Signaturer:

Ordförande

Justerare

FSN-2020/678.642
FSN-2020/677.642
FSN-2020/675.642
FSN-2020/652.642
FSN-2020/616.642

Verksamhetscontroller FSN-2020/671.642
med särskilt ansvar för FSN-2020/662.642
arbetet med fristående
verksamheter

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 14

Diarienummer FSN-2020/814.601

Delgivningar till nämnd februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2020
§ 6 Översyn av kommunens budgetprocess
§ 12 Inriktningsbeslut för Huddinge kommun – översiktsplan 2050
§ 21 Inför en kostpolicy i Huddinge kommun – svar på motion väckt av Sara
Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S).
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2020
§ 28 Samverkansöverenskommelse och prioriterade områden för åren 2021-2022 mellan
Huddinge kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 15

Övriga frågor
Ordförande Tomas Selin tackar på nämndens vägnar biträdande utbildningsdirektör
Helena Näslund för ett mycket gott samarbete under tiden hon tjänstgjort som
tillförordnad utbildningsdirektör vid förvaltningen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

