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Förskolenämndens sammanträde den 14 april 2021

Övriga närvarande

Johan Skofteröd, utbildningsdirektör
Maria Rindefors Dufva, ekonomichef
Susanne Fritz, verksamhetschef
Karolin Bogren Gavling, verksamhetscontroller
Maria Klasson, verksamhetscontroller § 1-8
Pernilla Ottosson, ekonomicontroller
Annika Stjerngren Wensing, kostchef § 1-6
Jonas Uebel, lokalstrateg
Helene Mertzig, personalföreträdare, Lärarförbundet
Axel Wettergren, It-tekniker, kommunstyrelsens förvaltning § 1-10
Jenny Valentin, sekreterare

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

14 april 2021

Protokollet har justerats den

20 april 2021

Anslaget sattes upp den

21 april 2021

Anslaget tas ner den

13 maj 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

13 maj 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

14 april 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Förskolenämndens beslut
Nämnden fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde med följande
tillägg:
Under punkten övriga frågor vill Malin Ahlgren (V) anmäla en fråga om
sommarförskola
Välkommen
Alexander Plogfeldt (M) hälsas välkommen som ny ersättare i nämnden.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§2

Ekonomirapport
Ekonomicontroller Pernilla Ottosson redovisar ekonomirapport per mars 2021 för
nämnden.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), ekonomicontroller Pernilla Ottosson, Erling
Karlsson (S), Mats Österholm (M), Sven Pernils (SD), personalföreträdare Helene
Mertzig, verksamhetschef Susanne Fritz och Sonja Benavente (V).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§3

Information från förvaltningen
Verksamhetschef Susanne Fritz informerar kort om att läget i förskolorna med
anledning av covid är fortsatt ansträngt. I dagsläget är alla verksamheter öppna.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

7 (25)

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§4

Diarienummer FSN-2021/83.601

Återkommande informationspunkt - Insatser inom
stödverksamhet
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av informationen gällande Insatser inom
stödverksamhet.
Sammanfattning
Stödenheten redovisar de insatser som genomförts under 2020, information kring
organisationsförändring gällande förskolestöd samt planerade insatser för år 2021.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Sonja Benavente (V), Sven Pernils (SD) och
verksamhetschef Susanne Fritz.
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§5

Diarienummer FSN-2021/74.601

Återkommande informationspunkt - Redovisning av
föräldraenkät
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av redovisning av föräldraenkäten för år 2020
Sammanfattning
För förskolorna i kommunal regi i Huddinge är svarsfrekvensen 71,1 procent vilket
är ett något lägre resultat än år 2019 då svarsfrekvensen var 73,5 procent. För
förskolorna i fristående regi i Huddinge är svarsfrekvensen 66,2 procent vilket är ett
lägre resultat än år 2019 då svarsfrekvensen var 70,3 procent.
Undersökningen riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Huddinge.
Undersökningen består av 11 frågor fördelat inom fyra olika områden.
För att bibehålla och höja resultatet avser förvaltningen att för förskolorna i
kommunal regi prioritera arbetet inom områdena utveckling och lärande samt
nöjdhet. Förvaltningens ska också påbörja ett arbete med revidering av enkäten för
att den ska vara mer i linje med läroplanen för förskolan och förskolornas
självskattning.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Tomas Nordström (MP), Erling Karlsson (S),
Emelie Dahlgren Källbäck (C), verksamhetschef Susanne Fritz, utbildningsdirektör
Johan Skofteröd, Liz Trana (S), Mats Österholm (M), Sven Pernils (SD) och
personalföreträdare Helene Mertzig.
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§6

Diarienummer FSN-2021/120.601

Återkommande informationspunkt - Redovisning av
ekologisk hållbarhet i förskolan
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av redovisning av ekologisk hållbarhet i förskolan.
Sammanfattning
Under 2020 hade Huddinge kommun i sitt miljöprogram 2017-2021 och
förskolenämnden i sin verksamhetsplan mål kring ekologisk hållbarhet. Tre
områden har följts upp på Barn- och utbildningsförvaltningen, inköpt mängd kött
och charkprodukter av nöt- och fläskkött i förhållande till den totala inköpsmängden
livsmedel och mängden matsvinn och inköp av ekologiska livsmedel.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), kostchef Annika Stjerngren Wensing, Tomas
Nordström (MP), Emelie Dahlgren Källbäck (C), Erling Karlsson (S), Mats
Österholm (M) och verksamhetschef Susanne Fritz.
Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden
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§7

Diarienummer FSN-2021/85.642

Återkommande informationspunkt - Sammanställning
tillsynsärenden och samverkan med fristående förskolor och
pedagogisk omsorg 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden har tagit del av sammanställning av tillsynsärenden och
samverkan med fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020
Sammanfattning
I rapporten presenteras förvaltningens arbete med regelbunden tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg, redovisning av klagomål för fristående förskolor
och pedagogisk omsorg. Rapporten redovisar också antalet ansökningar om
godkännande och eller rätt till bidrag, antal ingripanden vid brister i verksamheterna
och samverkan med fristående verksamheter för 2020.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Tomas Nordström (MP) och
verksamhetscontroller Maria Klasson.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Förskolenämnden
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Paragraf
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§8

Diarienummer FSN-2020/499.642

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Asingers
daghem
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden avslår Asingers daghems ansökan om godkännande och rätt till
bidrag. Förskolenämnden grundar detta beslut på 25 kap. 10§ 1p, samt 1 kap. 10§ i
skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Huvudmannen för Asingers daghem med organisationsnummer 900112-0121 har till
barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med en ansökan om godkännande och
rätt till bidrag för 4 platser. Ansökan avser nyetablering av familjedaghem i
huvudmannens bostad belägen på Bäckgårdsvägen 47 i Vårby gård. Huvudmannen
för verksamheten är den som även är tänkt att ansvara för den dagliga driften av
familjedaghemmet.
Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Asingers familjedaghem inte har
förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig
verksamhet. Enligt 25 kap. 10§ punkt 1 skollagen (2010:800) är det en
grundförutsättning för att en kommun ska kunna bevilja rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg. Förvaltningen föreslår därmed att förskolenämnden avslår
ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Asingers daghem.
Beslutet ska skickas till
Huvudman för Asingers daghem
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§9

Diarienummer FSN-2021/108.601

Beslut att utse ny skolchef för förskolan
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att utse verksamhetschef för förskolan till ny skolchef för
förskolenämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning
Enligt 2 kap. 8a § i skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en eller flera
skolchefer i sin organisation. Skolchefens primära uppgift är att biträda
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Förskolenämnden beslutade i ärende FSN-2018/484 att utse utbildningsdirektören
för barn- och utbildningsförvaltningen till skolchef för verksamhetsområdet
förskola. Mot bakgrund av den omfattande delegation från ansvarig politisk
nämnd som skolchefsuppdraget innebär ser förvaltningen ett behov av att skolchef
för förskolenämndens verksamhetsområde är den chef som arbetar närmast
verksamhetsformen. Förvaltningen föreslår därmed förskolenämnden att utse
verksamhetschef för förskolan till skolchef för förskolenämndens
verksamhetsområde i stället för utbildningsdirektör.

Beslutet ska skickas till
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 10

Diarienummer FSN-2021/79.601

Samråd utvecklingsplaner för Kungens kurva, Vårby,
Flemingsberg och Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala
Huddinge
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Utvecklingsplanerna visar möjlig utveckling för Kungens kurva, Vårby,
Flemingsberg och Sjödalen-Fullersta fram till år 2050 eller ännu längre fram i tiden.
Planerna fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och de efterföljande
detaljplanerna. Planerna vägleder utvecklingen på ett mer direkt och konkret sätt än
vad översiktsplanen gör men är samtidigt inte så detaljerad som ett
detaljplaneprogram eller en detaljplan. Utvecklingsplanen är liksom kommunens
översiktsplan inte juridiskt bindande.
Utvecklingsplanerna redovisar de stora strukturerna som inte kan avgöras i enskilda
samhällsbyggnadsprojekt. Planerna redovisar bebyggelsestruktur, infrastruktur och
grön- och blåstruktur på en översiktlig strategisk nivå. Planerna ger också förslag till
hur staden ska möbleras med olika typer av innehåll som offentlig och kommersiell
service, mötesplatser med mera. Utvecklingsplanerna ska vara garanten för att de
delar som sedan byggs var för sig passar ihop och skapar en attraktiv plats där
människor vill leva, driva sina företag eller besöka.
Utvecklingsplanerna bygger på en visionsstyrd planering med ett antal strategier och
delstrategier som förhåller sig till övergripande styrdokument och principerna för
hållbar utveckling. Strategierna ska vara vägledande i den fortsatta planeringen.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), lokalstrateg Jonas Uebel och Tomas Nordström
(MP).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 10 forts.

Diarienummer FSN-2021/79.601

Suppleantyttrande
Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande till protokollet, FSN Bilaga
10.
Bilaga
Suppleantyttrande från Miljöpartiet
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

1

Miljöpartiet
Huddinge kommun
Förskolenämnden
2020-04-14

Suppleantyttrande

Ärende 10: Samråd utvecklingsplaner för Kungens Kurva m.fl.
Utvecklingsplanerna för de stora nybyggnadsområdena i kommunen är ambitiösa dokument
med visioner om en önskad utveckling av väl fungerande och trivsamma bostadsområden.
Ibland uttrycks det i stället som en möjlig utveckling, vilket kan vara något helt annat.
Dokumenten är fyllda med vackra bilder och ett ”blommigt” språk. ”Möten” och
”mötesplatser” förekommer ymnigt. I centrala Huddinge (Sjödalen) ska vi t.o.m. mötas i
”Huddinges vardagsrum”. Uppenbara målkonflikter om markanvändningen när man förtätar
och bygger ”stad” lyser dock helt med sin frånvaro.
Tanken med utvecklingsplanerna är att de ska fungera som en länk mellan översiktsplanen
och detaljplanerna. Det är ett vällovligt syfte, men man är sent ute. I Sjödalen pågår redan
utbyggnaden och viktiga detaljplaner är beslutade. I Kungens Kurva antogs planprogrammet
för Diametern 2 (3500 bostäder) av fullmäktige i februari 2020 och detaljplaneringen av etapp
1 är i full gång. Detsamma gäller planprogrammet för Vårby Udde (2000 bostäder).
Planprogrammet för Flemingsbergsdalen antogs i april 2020. Det är svårt att se hur
utvecklingsplanerna skulle kunna vara styrande för en utveckling som sedan länge passerat
visions-stadiet.
I förvaltningens remissvar på de fyra utvecklingsplanerna framhålls att:
”Förvaltningen förutsätter att barnkonventionen är en grund för kommande utveckling av
…(Kungens Kurva etc). Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn vilket är en
lag som är omfattande. Förvaltningen framhåller vikten av att bevaka ytor i området för barn
så som grönytor och lekparker men även att friytan för barnen på förskolorna bevakas. Att
kunna leka i varierande miljöer utomhus är viktiga förutsättningar för barns lärprocesser.”
Det är svårt att se att barnkonventionen har varit en utgångspunkt för de redan beslutade
planprogrammen och detaljplanerna. Det framgår bl.a. av nämndens remissvar på
planprogrammet för Diametern 2. Tjänsteutlåtandet lyfter insiktsfullt fram de målkonflikter
som uppstår mellan barnens miljö och en alltför tät bebyggelse.:
”Förvaltningen vill särskilt framföra att det i dessa nya områden bör finnas goda
förutsättningar att bygga utifrån barnens bästa med stor friyta och friliggande
förskolor. Det är i dessa utvecklingsplaner (läs planprogram, min anm) där
kommunen kan styra utformningen som man bör ta höjd för kommunens barns
behov och utgå ifrån dessa. Barnens behov inte får byggas bort i nya stadsdelar.
Leken måste får vara fri och aktiv vilket kräver tillgång till ytor där barn får leka
fritt och ostört. Barns självorganiserade lek där de själva sätter reglerna är mer

2
värdefull än de lekar som organiseras av vuxna. För detta krävs småskaliga
trygga miljöer med tillgång till naturmaterial där den egna fantasin sätter
ramarna för leken och barnen på egen hand, utifrån sin ålder och utveckling kan
tillåtas att utforska sin närmiljö. Det är viktigt att bevaka den intressekonflikt som
kan uppstå mellan att exploatera och barns behov av utvecklade och goda
förskolemiljöer.”

Tomas Nordström
Miljöpartiet
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§ 11

Diarienummer FSN-2021/107.601

Detaljplan för Solgård 1:1 med flera
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga en ny kapacitetsstark väg som kopplar ihop väg 73
(Nynäsvägen), väg 226 (Huddingevägen) och väg E4/E20. Projektet heter
Tvärförbindelse Södertörn och syftar till att förbättra resmöjligheterna i Södertörn.
Trafikverket uppför en vägplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning som
redovisar den nya vägens utformning, påverkan och planerade skyddsåtgärder.
För att Trafikverket ska kunna genomföra projekt Tvärförbindelse Södertörn uppför
Huddinge kommun en ny detaljplan i området kring Solgård. Den nya detaljplanen
behöver bland annat reglera andra höjder på vägen än vad gällande detaljplan
medger, reglera att vägen får gå i tunnel under järnvägen och hantera buller vid
flertalet bostäder. Vidare behöver detaljplanen reglera en kommunal väg som
passerar över Tvärförbindelse Södertörn och möjliggöra för ett uppförande av en
vall mot Flemingsbergsvikens våtmarksområde.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 12

Diarienummer FSN-2021/128.601

Detaljplan för Generatorn 2 i Flemingsberg, Standard
förfarande, ByggR SBU 2016-153, KS-2016/1289
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bebyggelse inom den nya stadsdelen
Flemingsbergsdalens mest centrala och täta delar. Den nya bebyggelsen ska i
huvudsak rymma kontor och centrumverksamhet men ger även möjlighet till
bostäder, vård, hotell och utbildning (gymnasium och högre utbildning). Inga
förskolor planeras inom detaljplanen.
Bebyggelsens entréplan skall innehålla centrumändamål och skall vara till största
delen uppglasad, entréer skall gestaltas tydligt avskiljbar mot resterande fasad och
med väl utformade detaljer. Byggnaden skall i huvudsak utföras med en fasad i tegel
eller naturstenskaraktär.
Planens syfte är även att reglera befintligt och planerat torg som angränsar i väster
och söder om kvarteret som allmän platsmark för att tillskapa ett attraktivt stråk
mellan Södra entrén och Flemingsbergsdalen.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 13

Diarienummer FSN-2021/81.601

Samråd - Detaljplan för Tingshuset 1 och 2
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 440 lägenheter, serviceoch centrumverksamhet samt en förskola om 3-5 avdelningar i anslutning till det
befintliga Tingshuset i Fullersta cirka 300 meter norr om Huddinge station.
Kvarteren föreslås bli 5-9 våningar höga. Planområdet består utöver Tingshuset, av
markparkering och en del naturmark.
Planområdet ligger i ett bullerutsatt läge med trafikbuller från Huddingevägen på
ena sidan och järnvägsbuller från andra sidan. Därför föreslås att förskolan placeras
i ett gårdshus skyddad av omkringliggande byggelse. Förskolan lokaliseras i
bottenvåningen på gårdshuset och blir i två plan med entréer från torget mellan
gårdshuset och det befintliga Tingshuset. Förskolan kommer att ha tillgång till en
förskolegård i direkt anslutning till förskolan.
Flera utredningar har genomförts för att säkerställa att miljö- och byggkraven
efterlevs. Det som kan utgöra ett problem är främst brist på solljus på grund av de
höga byggnaderna och bristen på gårdsyta för de boende, vilket sannolikt kommer
medföra att förskolans lekyta kommer ha en högre nyttjandegrad och större slitage
än normalt.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Erling Karlsson (S).
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 14

Diarienummer FSN-2021/109.601

Detaljplan för Lövdungen 2, normalt planförfarande
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett flerbostadshus med cirka 85 lägenheter i
området beläget nordost om Häradsvägen, intill cirkulationsplatsen där Häradsvägen
och Gamla Södertäljevägen möts. Ny bebyggelse syftar till att bidra med en
stadsmässig utformning som definierar platsen i centrala Segeltorp. Detaljplanen
möjliggör för bostäder med lokaler i bottenvåningen mot Häradsvägen. Detaljplanen
syftar också till att möjliggöra för en parkyta med lekplats som ersätter den tidigare
grusplanen inom planområdet. Ny park och nya bostäder ska med en medveten
gestaltning bidra med nya målpunkter i området.
Detaljplanen är ute på granskning vilket innebär att det är andra och sista instansen
där man kan lämna synpunkter. Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare
inkommit med ett remissvar under samrådstiden.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 15

Diarienummer FSN-2021/80.601

Detaljplan för Sändaren 2
Förskolenämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet
som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Nya bostäder planeras i kvarteret Sändaren 2 med flera cirka 150 meter sydväst
om Trångsunds centrum. Planområdet utgörs huvudsakligen av naturmark som
tidigare delvis använts som villatomter. Detaljplanen möjliggör bostadskvarter om 47 våningar med cirka 150 lägenheter. Exakt mängd och storlek på bostäderna
kommer att bestämmas vid detaljprojektering. Mot norr och Magelungsvägen får
lokaler för centrumändamål finnas i bottenvåning.
Planområdet är mycket stört av trafikbuller och en sluten bostadsgård krävs. Området
avgränsas av Magelungsvägen åt nordost och Dalarövägen ät sydväst. Nynäsvägen
ligger endast cirka 100 meter västerut.
Förskolenämnden har tidigare getts möjlighet att yttra sig under detaljplanens samråd
huruvida nämnden önskar inkludera en förskola inom planområdet. Nu är
detaljplanen ute på granskning. Förskolenämndens åsikt är densamma nu under
granskning som den var under samrådet, dvs. att platsen är olämplig för
förskoleverksamhet.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Tomas Nordström (MP) och lokalstrateg Jonas
Uebel.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 16

Diarienummer FSN-2021/111.601

Remiss av SOU 2020:79 delbetänkandet Effektivare tillsyn
över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått delbetänkandet ”Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området” på remiss
från Arbetsdepartementet.
Delbetänkandets innehåller två delar. Den första delen handlar om att analysera om
nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen (DL) avseende aktiva
åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av lagen. Den andra delen
analyserar hur tillsynen över bestämmelserna i DL när det gäller det
skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas från
Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Statens skolinspektion.
Betänkandet har gått på intern remiss till samtliga skolnämnder.
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till föreslagna ändringar som
rör skollagsreglerad verksamhet och gör bedömningen att förslagen som presenteras
i betänkandet leder till en stärkt ställning för barn som utsätts för diskriminering
inom förskolan.
Skolverket har tidigare tillhandahållit Allmänna Råd om arbetet vilket förvaltningen
förutsätter kommer återupptas när ansvaret för tillsynen har lagts över på
Skolinspektionen. Allmänna Råd beskriver hur någon kan eller bör göra för att
uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 17

Redovisning av delegationsbeslut
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Tomas Selin (C) anmäler ett antal beslut han i egenskap av ordförande fattat
gällande fyra tillfälliga stängningar av förskolorna Gräshoppan, Guldfisken,
Glömsta förskola och Tjädern förskola med anledning av smittspridning samt ett
beslut om att entlediga och förordnande av dataskyddsombud för förskolenämnden.
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

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-2021/93.641

Förordnande av vikarie för biträdande Utbildningsdirektör
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-2021/35.641
FSN-2021/41.642
FSN-2021/47.641
FSN-2021/48.641
FSN-2021/54.641
FSN-2021/57.642
FSN-2021/61.641
FSN-2021/63.642
FSN-2021/64.641FSN-2021/66.641

B
B3

D
D2

Signaturer:

Ordförande

BESLUTANDE

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

NUMMER

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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D3

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.

D12

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

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
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

D17

Signaturer:

Ordförande

Justerare

FSN-2021/76.641
FSN-2021/87.642
FSN-2021/90.641
FSN-2021/91.641
FSN-2021/94.642
FSN-2021/95.642
FSN-2021/106.642
FSN-2020/113.641
FSN-2021/119.641
FSN-2021/122.641
FSN-2021/123.641
FSN-2021/136.641
FSN-2021/137.641
FSN-2021/139.641
FSN-2021/140.641FSN-2021/142.641
Enhetschef placering
FSN-2021/35.641
och samordning
FSN-2021/57.642
FSN-2021/90.641
FSN-2021/91.641
FSN-2021/101.641
FSN-2021/106.642
FSN-2021/122.641
FSN-2021/123.641
FSN-2021/130.641
FSN-2021/136.641
FSN-2021/137.641
FSN-2021/139.641
Enhetschef ersättning FSN-2021/53.642
och utredning
FSN-2021/70.642
FSN-2021/77.642
FSN-2021/89.642
FSN-2021/99.642
Verksamhetscontroller FSN-2021/75.642
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter
Verksamhetscontroller FSN-2021/75.642
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter
Verksamhetscontroller FSN-2021/75.642
med särskilt ansvar för
arbetet med fristående
verksamheter

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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D18

Signaturer:

Beslut om tillfälligt godkännande att
bedriva fristående förskola

Ordförande

Justerare

Verksamhetscontroller FSN-2021/78.642
med särskilt ansvar för FSN-2021/67.642
arbetet med fristående FSN-2021/38.642
verksamheter

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

FÖRSKOLENÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

24 (25)

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

14 april 2021

§ 18

Diarienummer FSN-2021/73.601

Delgivningar till nämnd april 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 8 februari 2021
§ 6 Revidering av texebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet – HKF 6210
§ 7 Godstrafikplan för Huddinge kommun
§ 10 Revidering av föreskrifter för kommunal och enskild förskoleverksamhet –
HKF 6310
§ 11 Måltidspolicy för Huddinge kommun
§ 13 Val, fyllnadsval och fyllnadsnomineringar
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2021
§ 7 Utvecklingsplan Flemingsberg - beslut om samråd
§ 8 Utvecklingsplan Vårby – beslut om samråd
§ 9 Utvecklingsplan Kungens Kurva – beslut om samråd
§ 10 Utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen och Fullersta med fokus på
centrala Huddinge – beslut om samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 januari 2021
§ 8 Rätt att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
2021
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Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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§ 19

Övriga frågor
Sommarförskola
Malin Ahlgren lyfter frågan om avstånd till sommarförskola. I ett förskoleområde
kan det bli så långt som 9 km till den förskola som är anvisad under sommaren då
ordinarie förskola har sommarstängt.
Verksamhetschef Susanne Fritz informerar att beslutet om vilken förskola som har
öppet under sommaren grundar sig på antal ordinarie barn som anmält att de har
behov under sommaren, men att dialog nu förs med de vårdnadshavare som
eventuellt kommer att få ett längre avstånd till sommarförskolan

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

