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§ 79

Mötets öppnande

Ordförande Tobias Hammarberg (L) förklarar sammanträdet
öppnat.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Val av justerare

Grund- och förskolenämnden väljer Alexandra Anstrell (M) till att
justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dokumenttyp
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§ 81

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Aktuellt från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningens arbete vårterminen 2019
Henrik Lindh
Skolpliktsbevakning
Madeleine Marjasin
Preliminära skolresultat
Pär Olsson
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Alexandra Anstrell (M) deltar inte i
beslutet.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr GFN 2019/89

§ 83

Månadsuppföljning ekonomi

Sammanfattning

Budgetramen för 2019 är baserad på eleversättning per individ
enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för
tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd,
strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och
skärgårdsbidrag.
Grund- och förskolenämndens (GFN) budgetram för 2019 uppgick
ursprungligen till 1.898,0 mnkr men utökades i december 2018
med 6,3 mnkr som kompensation för ökade kostnader i och med
revidering av kommunens internprismodell från och med 2019 (KF
2018-12-10 §192), 3,3 mnkr som delfinansiering av ökande
lokalkostnader för 2019 (KF 2018-12-10 §192) samt 3,2 mnkr i
maj i resultatöverföring från 2018 (KF 2019-04-08 §60). Därmed
uppgår nämndens budget för 2019 till 1.910,8 mnkr, en nettoökning
med 12,8 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.
Nettoutfallet i maj blev 156,8 mnkr och det ackumulerade
nettoutfallet uppgår till 787,2 mnkr (41,2 procent av årsbudget),
vilket även är 1,5 procent högre än periodiserad årsbudget som
uppgår till 775,7 mnkr. Detta innebär en negativ budgetavvikelse
på -11,5 mnkr (0,6 procent av årsbudget) till och med maj månads
utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett
underskott i elevpengssystemet med -19,0 mnkr.
Helårsprognosen efter maj månads utfall är ett nollresultat.
Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i
elevpengssystemet fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för
nämnden i årsbokslutet för 2019.
Efter maj månads utfall görs bedömningen att det i nuläget finns en
sammanlagd negativ risk med -15,0 mnkr för helåret 2019.
Underlag för beslut

Budgetuppföljning januari – maj 2019, 2019-06-10
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Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner budgetuppföljningen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner budgetuppföljningen.
__________
Expedieras: Akt

Justerare
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Dnr GFN 2019/57

§ 84

Medborgarförslag: Ansökan om ledighet för
elever bör kunna ske via e-blankett

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till grund- och
förskolenämnden med innebörden att ansökan om ledighet för
elever ska kunna ske via e-blankett. Förslagsställaren hänvisar till
att inte alla har tillgång till skrivare och att det är bättre för miljön
att minska på pappershanteringen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt på förslaget som ligger i riktning med de
strategier som nämnden antagit kring digitalisering och service för
medborgarna. Att digitalisera vissa av förvaltningens processer är
ett sätt att möta framtidens krav på kvalitet, tillgänglighet och
service för våra medborgare.
På utbildningsförvaltningen finns idag möjlighet att elektroniskt
ansöka om skolskjuts, plats i förskola/fritidshem och skolplacering
vid övergång till förskoleklass och årskurs 7. Det pågår dock en
diskussion om möjligheten att digitalisera fler ansökningsprocesser
så som till exempel skolbyte och ansökan om
modersmålsundervisning.
I kommunen pågår en upphandling av en e-tjänstplattform som
kommer att möjliggöra införandet av fler e-tjänster. Förvaltningen
avser att se över möjligheten att digitalisera de blanketter som idag
finns. Det är dock ett omfattande arbete och en prioritering behöver
göras utifrån kostnad och uppskattad nytta.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Ansökan om ledighet för elever bör kunna ske
via e-blankett
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr GFN 2019/74

§ 85

Kartläggning av lärares examen

Sammanfattning

Bakgrund
I kommunens ’Mål och budget 2018-2019’ gav
kommunfullmäktige grund- och förskolenämnden i uppdrag att
kartlägga/utreda hur många grundskolelärare som idag står ganska
när en examen och föreslå insatser för dessa inom ram.
Rapporten enligt ovan innehåller också en redovisning av kostnader
för kompetenshöjande insatser riktat till outbildade barnskötare.
Genomförande
Kartläggningen/utredningen har genomförts av
utbildningsförvaltningen i samarbete med
grundskoleverksamheten, förskoleverksamheten, HR och lärosäten.
Rapporten innehåller:
- Redovisning av hur många lärare i kommunen som står ganska
nära en examen.
- Förslag på insatser för att lärarna ska gå klart utbildningen och ta
examen.
- Kostnadsuppskattning för utbildningsinsatser.
- Redovisning av varför lärare som tagit examen ej ansökt om och
hämtat ut sin legitimation.
- Kompetenshöjande insatser mot outbildade barnskötare.
Underlag för beslut

- Rapport/kartläggning av grund- och förskolelärare nära en
examen
- UBF Kompetensförsörjningsplan_vers4
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden

Sevim Celepli (V) och Alexandra Anstrell (M) lämnar ett särskilt
yttrande till protokollet. De särskilda yttrandena biläggs
protokollet.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

16 (32)
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Dnr GFN 2019/94

§ 86

Verksamhetsförändring öppen förskola

Sammanfattning

I Haninge kommun finns en familjecentral i Jordbro och en i
Brandbergen som omfattar barnhälsovård (BVC), öppen förskola
och kuratorsverksamhet. Samverkan styrs av ett avtal tecknat 2016
mellan kommunen, region Stockholm och Svenska kyrkan. Den 31
januari 2019 beslutade parterna att säga upp samverkansavtalet då
barnhälsovården stänger mottagningarna i Jordbro och
Brandbergen för att förstärka Handens BVC som flyttar från
Handens närsjukhus till Rudsjöterassen 1.
Mot bakgrund av detta föreslår socialförvaltningen att en ny och
större familjecentral bestående av BVC, öppen förskola och
kuratorsverksamhet etableras på Rudsjöterassen 1, med planerad
start i september 2019. En ny familjecentral i centrala Handen
ersätter därmed de två familjecentraler som finns i dagsläget.
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har gjort en
översyn gällande ansvaret för öppna förskolan och föreslår att
ansvaret övergår från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen. Detta eftersom öppna förskolan styrs av
skollagen och är en pedagogisk verksamhet.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår att
ansvaret för öppna förskolan (två förskolärartjänster samt lokaler
för öppna förskolan) övergår till utbildningsförvaltningen. Detta
mot bakgrund av att öppna förskolan råder under skollagen
(2010:800) och erbjuder en pedagogisk verksamhet.
Socialnämnden kommer att föra över medel till grund- och
förskolenämnden för både personal och del av lokalkostnaden.
Nämnderna kommer i ett separat ärende vid ett senare
nämndsammanträde besluta om teknisk budgetjustering av
ramarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till denna
verksamhetsförändring med ramjustering. Planen är att denna
verksamhetsförändring ska träda i kraft i september 2019.
Följande förslag till beslut gäller om socialnämnden fattar
likalydande beslut på sitt nämndsammanträde den 18 juni.
Underlag för beslut

- Socialnämndens tjänsteutlåtande 2019-04-26,
verksamhetsförändring Familjecentral
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner att ansvaret för öppna
förskolan övergår från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Alexandra Anstrell (M) deltar inte i
beslutet.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar i första hand på följande:
”1. Att återremittera ärendet för att genomföra en
konsekvensanalys.”
Yrkandet och motiveringen biläggs protokollet. I andra hand yrkar
Alexandra Anstrell (M) på avslag.
Sevim Celepli (V) yrkar på följande ändringsyrkande:
”1. Grund- och förskolenämnden bifaller arbetsutskottets förslag
om att ansvaret för öppna förskolan övergår från
socialförvaltningen till utbildningsförvaltningen.
2. Grund- och förskolenämnden beslutar att verkar för att
verksamheterna i familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro
fortsätter bedrivas i så stor utsträckning som möjligt, i den mån
dialog med Regionen är möjlig.
3. Grund- och förskolenämnden beslutar att som minst verkar för
att fortsättningsvis driva de öppna förskolorna i Brandbergen och
Jordbro i likvärdig omfattning som idag.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Yrkandet biläggs protokollet.
Tobias Hammarberg (L) och Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande Tobias Hammarberg frågar och grund- och
förskolenämnden ska avgöra ärendet idag. Ordföranden finner att
grund- och förskolenämnden vill avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer Sevim Celeplis (V) förslag mot Alexandra
Anstrells (M) förslag. Ordföranden finner att Alexandras Anstrells
(M) förslag går vidare.
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Alexandra Anstrells
(M) förslag till beslut. Ordföranden finner att grund- och
förskolenämnden har ställt sig bakom arbetsutskottets förslag till
beslut. Omröstning begärs.
Fem ledamöter röstar på arbetsutskottets förslag till beslut och fyra
ledamöter röstar på Alexandra Anstrells (M) förslag till beslut.
Grund- och förskolenämnden bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Omröstningsresultat

Tobias Hammarberg (L), Ann-Christine Erlandsson (S), Jorge
Galvéz (S), Håkan Persson (C) och Henric Malmvall (KD) röstar
på arbetsutskottets förslag till beslut.
Alexandra Anstrell (M), Sevim Celepli (V), Sverre Ekdahl (M) och
Kent Svensson (SD) röstar på Alexandra Anstrells (M) förslag till
beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner att ansvaret för öppna
förskolan övergår från socialförvaltningen till
utbildningsförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialförvaltningen

Justerare
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För kännedom: Central förskolechef Åsa Harge, förskolechef Ulla
Karlström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr GFN 2019/110

§ 87

Nytt avtal med Stockholms universitet om
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Sammanfattning

Stockholms universitet kommer med start 2019 att gradvis gå över
till en ny modell för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med
VFU-kluster. Ett kluster är en organisatorisk plattform för att
möjliggöra VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan
lärosäte och skolverksamhet. Vilka skolor och förskolor som ingår i
ett kluster bestäms i dialog mellan universitetet, kommunerna och
skolledare. Kluster kan alltså se olika ut och vara olika stora, men
vad de har gemensamt är vissa kriterier och aktiviteter som
genomförs inom klustret. Klustret är en samverkansenhet bestående
av ett antal skolor eller förskolor i en kommun. Stockholms
universitet ser Haninge som en viktig aktör i byggandet av VFUkluster.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun har arbetat framgångsrikt med VFU och
Stockholms universitet inom övningsskoleprojektet på Fredrika
Bremergymnasiet och har många goda erfarenheter från det arbetet.
Utbildningsförvaltningen ser möjligheten att ingå i ett
klustersamarbete med Stockholms universitet som en central del i
förvaltningens arbete med att säkra kompetens i framtiden. VFUklustret i Haninge kommer att vara skolformsövergripande och
bestå av norra och södra Jordbros förskoleområden,
Kvarnbäcksskolan, Måsöskolan, Tungelstaskolan, Fredrika
Bremergymnasiet, Riksäpplet och Centrum Vux. Fler enheter kan
tillkomma.
Underlag för beslut

- Avtal om VFU-kluster med Stockholms universitet
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner att avtal om VFUkluster ingås med Stockholms universitet.

Justerare
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2. Utbildningsdirektören ges delegation att ingå avtal med
Stockholms universitet om VFU-kluster.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner att avtal om VFUkluster ingås med Stockholms universitet.
2. Utbildningsdirektören ges delegation att ingå avtal med
Stockholms universitet om VFU-kluster.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Utbildningsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr GFN 2019/90

§ 88

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Sammanfattning

Utifrån skollagens krav gällande skolplikt samt för att tydliggöra
vårdnadshavares, rektors/skolans och central förvaltningens ansvar,
har det framkommit ett behov av att besluta om riktlinjer.
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd i arbete såväl lokalt som centralt.
Bestämmelser om skolplikt finns i 7 kap. skollagen (2010:800). Av
bestämmelserna framgår bland annat följande. Alla barn som är
bosatta i landet har skolplikt. Med bosatt avses den som ska vara
folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). Skolplikt
gäller dock inte för elever som varaktigt vistas utomlands, 6
månader eller mer, eller vars förhållanden är sådana att det
uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Från hösten 2018 är förskoleklass obligatoriskt för alla barn i
Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.
Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till
kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.
Hemkommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång.
En viktig del i riktlinjerna är att tydligt beskriva vem som ansvarar
för vad.
Central förvaltning ansvarar för att följa upp att alla folkbokförda
skolpliktiga barn i kommunen har en skolplacering i egen eller
annan huvudmans skola, eller på något annat sätt får föreskriven
utbildning.
Rektor ansvarar för att alla elever som har en skolplacering på
enheten fullgör sin skolgång. Det gäller även för elever som fått en
placering men ännu inte börjat eller dykt upp vid skolstart. I
ansvaret ingår att skolan ska arbeta med att utreda, åtgärda och
följa upp elevers frånvaro så väl ogiltig som giltig
Vårdnadshavares ansvarar för att det egna barnet går i skolan. Om
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra så att
det egna barnet fullgör skolplikten så kan vårdnadshavaren
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föreläggas med vite. Av riktlinjerna framgår vilka belopp som kan
bli aktuella.
Förvaltningens synpunkter

Utifrån skollagens krav på huvudmannen rörande uppföljning av
skolplikt har Utbildningsförvaltningen sett behov av att ta fram
Riktlinjer för skolpliktsbevakning.
Underlag för beslut

– Riktlinjer för skolpliktsbevakning
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att anta riktlinjer för
skolpliktsbevakning. Riktlinjerna innehåller belopp vid beslut
om föreläggande med vite för vårdnadshavare som inte fullgör
sitt skolpliktsansvar.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Alexandra Anstrell (M) deltar inte i
beslutet.
Särskilda yttranden

Alexandra Anstrell (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Yttrandet biläggs protokollet.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att anta riktlinjer för
skolpliktsbevakning. Riktlinjerna innehåller belopp vid beslut
om föreläggande med vite för vårdnadshavare som inte fullgör
sitt skolpliktsansvar.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2018/245

§ 89

Reviderad attestförteckning 2019

Ärendet utgår.
__________
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Dnr GFN 2019/91

§ 90

Ändring av datum till grund- och
förskolenämndens decembersammanträde

Sammanfattning

Kommunstyrelsens sammanträde kommer att hållas samtidigt som
grund- och förskolenämndens inbokade sammanträde i december.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att grund- och
förskolenämndens sammanträde flyttas från onsdagen den 11
december till torsdagen den 12 december.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att nämndens
sammanträde i december flyttas från den 11 december till den
12 december.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att nämndens
sammanträde i december flyttas från den 11 december till den
12 december.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, berörda
tjänstepersoner
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Dnr GFN 2019/6

§ 91

Meddelanden

Sammanfattning

Inkomna meddelanden skickas löpande ut och en sammanställning
skickas ut i kallelsen till nämndsammanträdet.
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
§ 73 Budgetuppföljning mars 2019, dnr KS 2019/6
§ 86 Återrapportering av klimatmiljonen 2018, dnr KS 2019/206
§ 87 Direktiv för omarbetning av Vendelsö utvecklingsprogram,
dnr KS 2017/277
§ 87 Beslut om hyresavtal för att flytta Söderbymalmsskolan till
Riksäpplet 2 (fd KTH:s lokaler), dnr KS 2017/574
§ 84 Igångsättning för nybyggnation av förskolan Tallen, dnr KS
2019/229
§ 74 Omprövning av beslut om renovering av Hagaskolan etapp 2,
hus A, B och C, dnr KS 2019/230
Övrigt
Förordnande vikarierande utbildningsdirektör sommaren 2019
Samverkansprotokoll 2019-05-02
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner redovisningen av
meddelanden.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner redovisningen av
meddelanden.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2019/5

§ 92

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över
anmälda delegationsbeslut till och med 2019-06-03 (Löpnummer
19-21). Delegationsbesluten återfinns i kallelsen till
nämndsammanträdet.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2019/88

§ 93

Motion från Alexandra Anstrell (M) om ökad
folkhälsa och bättre kunskapsresultat

Sammanfattning

Alexandra Anstrell, Moderaterna, har i en motion till
kommunfullmäktige om ökad folkhälsa och bättre
kunskapsresultat, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att:
1. uppdra åt grund- och förskolenämnden att se över möjligheterna
för att samtliga kommunala förskolor ska ha minst en uteavdelning.
2. uppdra åt grund- och förskolenämnden att se över möjligheterna
för att samtliga kommunala skolor och förskolor i Haninge ska
arbeta med ökad rörelse samt att införa en ytterligare timme mer
fysisk aktivitet per vecka. Här skriver du en kort sammanfattning.
De föreslagna besluten motiveras i motionen av den forskning som
visar att regelbunden motion har många positiva effekter på oss
människor. Fysisk aktivitet ökar koncentrationsförmågan.
Förvaltningens synpunkter

Under Mål 1, God folkhälsa, i Strategi och budget 2019- 2020
fastställd i grund- och förskolenämnden 2018-10-24, finns
nämndens strategier för att bidra till att uppnå fullmäktiges mål.
”En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur
ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av
kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv.
Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis
inom sitt om-råde till att alla invånare i kommunen får möjlighet att
förändra sina livsvanor i en positiv riktning.”
Strategi 1.1.För att bidra till god folkhälsa ska arbetet med goda
kostvanor och ökad rörelse stärkas. Förvaltningens åtagande har
formulerats på följande sätt :
1.1.2. För att stärka ökad rörelse ska barn och elever
medvetandegöras om vikten av fysisk aktivitet samt stimuleras till
sådana aktiviteter.
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Förvaltningsledningen har fortsatt arbetet med att bli mer
systematiska och strategiska. Två huvudområden och fem
utvecklingsområden har valts för att prioritera arbetet. De två
huvudspåren är ”Kvalitet i undervisningen” och ”Kvalitet i lärmiljö
och samspel”. Utvecklingsområdena är ”digitalisering”, ”ledning
och styrning”, ”klimat och miljö”, ”kompetensförsörjning” samt
”kommunikation och varumärke”.
Åtagandet ligger inom huvudspåret ”Kvalitet i undervisningen”.
1. För närvarande finns tre uteavdelningar i kommunens förskolor.
Förvaltningen ser positivt på att uteavdelningar inrättas på våra
förskolor. Balansen mellan efterfrågan och tillgång av platser inom
kommunens förskolor är avgörande för om och när det kan vara
aktuellt med att nya uteavdelningar. Någon tidsplan eller
finansiering finns inte för närvarande för att utöka antalet
uteavdelningar.
Till hösten 2019 kommer förskolebussen, den mobila förskolan, att
etablera sin verksamhet.
Utevistelse sker minst 1 pass/dag dvs, förmiddag och /eller
eftermiddag för barn i förskolan.
2. Alla grundskolor har idag en plan för utökad rörelse som togs
fram under 2016 (Dnr GFN 2015/206). Varje skola har nu ett
uppdrag att revidera sin plan till Plan för utökad rörelse 2.0 och
publicera på sin webbplats senast 1 januari 2020.
Ett forum för kollegialt lärande har initierats som fokuserar på hur
rörelsen i skolan kan utökas. Varje skola utser två hälsoinspiratörer
som träffas regelbundet under läsåret.
Under våren 2019 har ett nätverk för Utökad rörelse i skolan
bildats. Lektor i idrott delger den forskning som finns kring rörelse
samt om uppdraget för representanterna att sprida dessa kunskaper
på sina skolor.
Ribbybergsskolan är pilotskola och har vidtagit flera åtgärder för
att öka rörelsen i skolan.
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Majoriteten av våra grundskolor kommer till hösten 2019 att ingå i
Trivselledarprogrammet som är ett ypperligt exempel på hur vi
skapar mer aktivitet under våra raster.
Timplanen i idrott och hälsa för åk 6 – 9 är utöka med är 20 timmar
förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet.
Kostnader för de extra timmarna för åk 6 – 9 genererar inga nya
medel, utan ska mötas inom befintlig ram.
Som en bilaga till bygglovshandlingar för kommande
konceptförskolor finns ett Funktionsprogram för förskolegårdar. Ett
motsvarande funktionsprogram för utemiljöer grundskola är under
framtagande.
Ambitionen från förvaltningen är att skapa attraktiva
förutsättningar genom bra utemiljöer för barn och elever i syfte att
öka de fysiska aktiviteterna under tid för utevistelser under dagen.
Inom förskolan har tiden för den dagliga utevistelsen utökats.
Genom deltagande i Trivselprogrammet skapas mer aktivitet under
elevernas raster.
Underlag för beslut

- TJUT Ökad folkhälsa och bättre kunskapsresultat 2019-05-06 Dnr
2019/88
- Motion, kommunstyrelseförvaltningen, Dnr Ks 2019/239, Ökad
folkhälsa och bättre kunskapsresultat
Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter överlämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Sevim Celepli (V) yrkar på följande ändringsyrkande:
”1. Grund- och förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.”
Yrkandet biläggs protokollet.
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Alexandra Anstrell (M) yrkar bifall till Sevim Celeplis (V)
ändringsyrkande.
Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande Tobias Hammarberg (L) ställer arbetsutskottets förslag
till beslut mot Sevim Celeplis (V) ändringsyrkande. Ordföranden
finner att grund- och förskolenämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Förvaltningens synpunkter överlämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Sverre Ekdahl (M), Sevim Celepli (V) och
Kent Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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