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§ 40

Mötets öppnande

Nämndens ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
__________

Justerare
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§ 41

Val av justerare

Nämnden väljer Tobias Hammarberg (L) att justera protokollet.
__________

Justerare
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§ 42

Aktuellt från förvaltningen

Rapport till rektor åk 1-9 samtliga ämnen.
Simning åk 5 och 8
Pär Olsson
Aktuellt från förskolan
Henrik Lindh
Statsbidrag 2017
Peter Silvennoinen, Helene Haist, Emma Wred
Förslag till beslut

1. Rapporterna läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporterna läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2017/370

§ 43

Medborgarförslag: Utbildning om våld i nära
relationer samt sexuella övergrepp mot barn
för förskolepersonal

Sammanfattning

Förslagsställaren framför att det kommit till dennes kännedom att
personal inom förskolan varken har utbildning inom området våld
mot barn i nära relationer eller sexuella övergrepp mot barn. Vidare
att personalen inte har kunskap om hur det påverkar barn, vilka
tecken barn uppvisar och vilka skyldigheter de har att göra
orosanmälan.
Förslagsställaren föreslår att genom att utbilda all personal på
förskolan inom våld i nära relationer samt sexuella övergrepp,
vilket inte ingår i förskollärarutbildningen, tar Haninge kommun ett
viktigt steg för att säkerställa skyddsnätet för våra mest sårbara
medborgare – barnen.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommuns Handlingsplan mot våld i nära relationer har
tagits fram gemensamt för äldreförvaltningen, socialförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Handlings-planen är fastställd av nämnderna och varje förvaltning
har till uppgift att bryta ner planen till rutiner och praktiskt
genomförande. Handlingsplanen beskriver tre mål
Kommunens stöd till våldsutsatta ska vara av god kvalitet och ska,
så långt som det är möjligt, baseras på aktuell forskning och
beprövade metoder och program.
Kommunens arbete med att motverka våld i nära relationer ska
bestå av förebyggande, tidiga och behandlande insatser. Här ska
särskilt fokus läggas på våldsutövaren.
Kommunen ska ha en väl fungerande samverkan interna och med
andra berörda myndigheter och organisationer för att motverka våld
i nära relationer, samt ska bygga en hållbar och samordnad
vårdkedja för våldsutsatta personer där barn som utsatts för eller
upplevt våld specifikt ska uppmärksammas.
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Under handlingsplanens mål 1 har utbildningsförvaltningen ett
ansvar för att det inom samtliga verksamheter ska finnas en
generell kunskap om våld i nära relationer för att öka möjligheten
att kunna identifiera den som är utsatt.
Under grund- och förskolenämndens strategi 2.1 Öka tryggheten
genom vålds- och brottsförebyggande arbete har förvaltningen
åtagit sig uppdraget att följa upp Handlingsplan våld i nära
relationer i syfte att säkerställa att alla medarbetare känner till de
åtagande de berörs av. Då medborgarförslaget gäller förskolan är
det central förskolechef som tillsammans med sin ledningsgrupp
skapar aktiviteter utifrån detta åtagande och som sedan genomförs
inom de kommunala förskolorna i kommunen.
Under handlingsplanens mål 2 har utbildningsförvaltningen ett
ansvar för att barn och unga ska få kunskap om sina rättigheter och
information om var de ska vända sig om de upplever eller utsätts
för våld mellan närstående. Hur uppdragen genomförs måste
relateras till barnets ålder och mognad.
Förskola, skola och fritid ska verka förebyggande genom att aktivt
arbeta med genusfrågor, värdegrundsfrågor och frågor som rör
barns rättigheter och integritet. Dessa aktiviteter ingår i förskolans
uppdrag (se Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2016) och
förstärks ytterligare genom grund- och förskole nämndens strategi
2.4 Samtliga verksamheter ska bedriva ett aktivt arbete kring
barnkonventionen. Förvaltningen har åtagit sig att verka för att
barnkonventionen beaktas i all verksamhet. Central förskolechef
skapar tillsammans med sin ledningsgrupp aktiviteter utifrån detta.
Uppdraget att personal ska ges stöd i att ställa frågor vid misstanke
om våldsutsatthet vänder sig till elevhälsan med stöd av central
stödavdelning och socialförvaltningen och är inte aktuell för
personal inom förskolan.
Under handlingsplanens mål 3 beskrivs uppdraget att det ska finnas
ett nära samarbete mellan socialtjänsten och de verksamheter som
möter och har stor möjlighet att uppmärksamma barn och
ungdomar som varit utsatta för våld i nära relationer.
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ett väl
utvecklat samarbete.
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Ytterligare ett uppdrag under planens mål 3 är att samtliga
verksamheter som möter barn och ungdomar ska ha en framtagen
rutin för orosanmälan. Personal ska ha god kännedom om sin
skyldighet att anmäla oro vid misstanke om att ett barn far illa.
Under grund- och förskolenämndens strategi 2.1 Öka tryggheten
genom vålds- och brottsförebyggande arbete har förvaltningen
åtagit sig uppdraget att medarbetare ska känna till de
specialistfunktioner som finns i kommunen för förebyggande
arbete för att kunna stötta unga som hamnar i utsatthet.
För att säkerställa att alla medarbetare inom
utbildningsförvaltningen känner till rutin för orosanmälan och
socialtjänstens övriga serviceinsatser informeras vid
Förvaltningsintroduktion
1-2 gånger per år då socialförvaltningen bjuder in alla medarbetare
inom utbildningsförvaltningen
1 gång per år då utbildningsförvaltningen bjuder in
socialförvaltningen till chefsmöte.
Central förskolechef skapar tillsammans med sin ledningsgrupp
aktiviteter utifrån detta vilka genomförs inom de kommunala
förskolorna i kommunen.
Utbildningsförvaltningen gör kompetenshöjande insatser för att
personalen i de kommunala förskolorna ska känna till hur de ska
agera då misstankar om våld i nära relationer eller sexuella
övergrepp uppstått. Utbildningsförvaltningens personal ska inte
utreda om övergrepp föreligger utan utöva sin anmälningsplikt.
All personal i förskolan genomgår under 2017 – 2019 en utbildning
i ICDP (International Child Development Program). Det är en
utbildning som handlar om samspelsutveckling mellan barn och
pedagoger genom att pedagogerna blir mer lyhörda för barns
signaler.
Alla förskolor har också en ”Plan mot diskriminering och
kränkande behandling” som upprättas varje år. Dokumentet syftar
till att förebygga och åtgärda alla former av kränkningar och
diskrimineringar mot barn i förskolan.
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Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Utbildning om våld i nära relationer samt
sexuella övergrepp mot barn för förskolepersonal, Dnr
KS/2017/538.
- Strategi och budget 2018 – grund- och förskolenämnden, Dnr
2017/239.
- Handlingsplan mot våld i nära relationer, Dnr 2016/251.
- Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om
barn och ungas utveckling och lärande i Haninge, Dnr 2017/394.
- Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2016,
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visaenskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtp
ub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf
2442.pdf%3Fk%3D2442
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Förslagsställaren
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Dnr GFN 2018/55

§ 44

Medborgarförslag: Hjärtstartare på
kommunens samtliga grund- och
gymnasieskolor

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till grund- och
förskolenämnden.
Ärendet kommer att beredas av förvaltningen och beslutas av
nämnden.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag Hjärtstartare på kommunens samtliga grundoch gymnasieskolor, dnr KS 2018/22.
Förslag till beslut

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliavdelningen
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Dnr GFN 2017/16

§ 45

Plan för kompetenshöjande insatser 20182020

Sammanfattning

I Mål och budget 2017-2018 gav kommunfullmäktige grund- och
förskolenämnden i uppdrag att ta fram en plan för
kompetenshöjande insatser 2017-2019 för personal inom
utbildningsförvaltningen. Grund-och förskolenämnden godkände
2017-11-22 direktiv och tidplan för uppdraget.
Den föreslagna planen har utformats på ett sådant sätt att behovet
av kompetenshöjande insatser kontinuerligt identifieras, samordnas
och omsätts till insatser, helt efter utredningsdirektivets angivelser.
Förvaltningsledningen ges en tydlig och aktiv roll i arbetet. Med
anledning av planens uppbyggnad föreslås att förvaltningen börjar
arbeta efter planen från och med augusti 2018.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen bedömer att planen kommer att strukturera arbetet
med kompetenshöjande insatser samtidigt som
förvaltningsledningen ges en central roll i styrningen av vilka
insatser som ska genomföras i större omfattning.
Underlag för beslut

- Bilaga 1 Inventering av kompetenshöjande insatser 2018.
- Bilaga 2 Plan för kompetenshöjande insatser.
- Bilaga 3 Utredningsdirektiv – plan för kompetenshöjande insatser
2018-2020, § 164, 2017-11-22.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar planen för kompetenshöjande
insatser.
2. Grund- och förskolenämnden beslutar att planen för
kompetenshöjande insatser gäller från augusti 2018.
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar

Vid nämndens sammanträde yrkar Tobias Hammarberg (L) att
nämnden beslutar enligt förslag samt att nämnden dessutom får
rapport en gång per år.
Ordföranden stödjer Tobias Hammarbergs (L) förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden antar planen för kompetenshöjande
insatser.
2. Grund- och förskolenämnden beslutar att planen för
kompetenshöjande insatser gäller från augusti 2018.
3. Nämnden får rapport en gång per år.
__________
Expedieras: Akt, Registrator kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet: Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

16 (23)

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Dnr GFN 2018/61

§ 46

Revidering av delegationsordningen

Sammanfattning

Delegationsordningen har setts över utifrån den nya
kommunallagen (2017:725) och uppdaterats med nya
lagrumshänvisningar. Delegationen till nämndens ordförande att
fatta beslut i brådskande ärenden har flyttats från den inledande
texten till en egen delegation i delegationsordningen under en egen
rubrik.
Kommunarkivarien har uppmärksammat ett behov av
effektivisering gällande gallringsbeslut för allmänna handlingar.
Delegation i det avseendet har därför getts till kanslichefen.
Vidare har delegationsordningen uppdaterats utifrån nya
bestämmelser i skollagen om skolplikt från sex års ålder.
Grundskolechef har fått delegation att besluta i alla ärenden om
uppskjuten skolplikt. Tidigare låg vissa av dessa ärenden på rektor.
Grundskolechef har också fått delegation att besluta om en elev ska
påbörja sin skolplikt direkt i grundskolan. För beslut som avser
elever som vill påbörja sin skolplikt direkt i grundsärskolan har
delegation getts till samordnare grundsärskolan. Beslut om
skolskjuts i förskoleklass har delegerats till
skolskjutshandläggaren.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen.
Enligt 6 kap 40 § och 7 kap. 8 § ska nämnden besluta i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
om laglighetsprövning. Detsamma gäller för beslut som fattas efter
vidaredelegation enligt 7 kap. 5-6 §. Att besluten ska protokollföras
särskilt innebär att beslutet ska kungöras på kommunens digitala
anslagstavla. Syftet med lagändringen är att beslut av mer
rutinartad karaktär inte ska vara en administrativ börda för
nämnderna.
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Skollagen har ändrats på så vis att skolplikt från och med läsåret
2018/19 gäller från sex års ålder. Skolplikten ska i normalfallet
börja fullgöras i förskoleklassen. Som en konsekvens av detta har
elever i förskoleklass också rätt till skolskjuts under samma
förutsättningar som gäller för de obligatoriska skolformerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen.
Förvaltningens synpunkter

Enligt nämndens gällande delegationsordning och tidigare gällande
lagstiftning ska alla beslut som har fattats med stöd av delegation
fortlöpande anmälas till nämnden. Nya kommunallagen ger enligt
vad som anges ovan nämnden möjlighet att bestämma i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska
anmälas till den. Utbildningsförvaltningen föreslår att
delegationsbeslut även framöver ska anmälas till nämnden.
Bedömningen grundas på gällande rutin att samtliga
delegationsbeslut anmäls. Även om rutinen i vissa fall kan vara
betungande bedöms det inte som mindre betungande att istället
anslå besluten på den kommunala anslagstavlan.
Utöver ovan nämnda anpassningar till gällande lagstiftning föreslår
utbildningsförvaltningen att nämnden delegerar rätten att fatta
gallringsbeslut för allmänna handlingar. Det skulle effektivisera
den kommunala administrationen och avlasta nämnden.
Underlag för beslut

- Förslag till ny delegationsordning 2018-03-12.
Förslag till beslut

1. Reviderad delegationsordning godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Reviderad delegationsordning godkänns.
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__________
Expedieras: Akt, ubfkom@haninge.se, grundskolechef, samordnare
särskolan, skolskjutshandläggare.
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Dnr GFN 2017/214

§ 47

Resultat av utredning köhantering förskola

Ärendet utgår.
__________
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Dnr GFN 2018/71

§ 48

Dataskyddsombud för grund- och
förskolenämnden

Sammanfattning

EU:s dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 och
ersätter Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen syfte är att
reglera hanteringen av personuppgifter så att människors integritet
skyddas. En av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (artikel
37) är kravet att varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ersätter de tidigare personuppgiftsombuden
som entledigas då personuppgiftslagen upphör att gälla den 25 maj
2018.
Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter enligt artikel
39 i dataskyddsförordningen :
- Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras
skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskydds bestämmelser.
- Övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av
unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi
för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning,
information till och utbildning av personal som deltar i behandling
och tillhörande granskning.
- På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
- Samarbeta med tillsynsmyndigheten.
- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel
36, och vid behov samråda i alla andra frågor.
- Vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de
risker som är förknippade med behandling, med beaktande av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

21 (23)

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Då ingen förvaltning väntas behöva en heltidstjänst finns det
samordningsvinster med att utse ett gemensamt dataskyddsombud.
Förslag till beslut

1. Anette Pettersson utses till dataskyddsombud för grund- och
förskolenämnden från och med 2018-05-25.
2. Nuvarande PuL-ombud för grund- och förskolenämnden
Madeleine Marjasin entledigas från denna roll från och med
2018-05-25
3. Utsett dataskyddsombud anmäls till Datainspektionen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Anette Pettersson utses till dataskyddsombud för grund- och
förskolenämnden från och med 2018-05-25.
2. Nuvarande PuL-ombud för grund- och förskolenämnden
Madeleine Marjasin entledigas från denna roll från och med
2018-05-25
3. Utsett dataskyddsombud anmäls till Datainspektionen.
__________
Expedieras: Akt, Datainspektionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

22 (23)

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Dnr GFN 2018/21

§ 49

Meddelanden

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m fl
Utmejlas löpande.
KF § 30 Motion från Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M) om
inför 25 timmar förskola i veckan för barn med föräldralediga och
arbetssökande föräldrar
KS § 52 Budgetuppföljning februari
KS 26 § 63 Återrapportering av klimatmiljonen 2017
KS § 64 Regler för hantering av klimatmiljonen
KS § 65 Regler för hantering av tillgänglighetsmiljonen
Övrigt
Samverkansprotokoll 2018-03-08
Uppföljning av beslut efter tillsyn Flygande Mattan
Polisanmälningar februari-mars 2018
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

23 (23)

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Dnr GFN 2018/22

§ 50

Delegationsbeslut

Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över
anmälda delegationsbeslut till och med 2018-04-15 (Löpnummer
14-15). Delegationsbesluten återfinns i kallelsen till
nämndsammanträdet.
Underlag för beslut

- Delegationsbeslut till aprilnämnd.
Förslag till beslut

1. Delegationsbesluten anmäls till grund- och förskolenämnden och
läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

