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§ 86

Mötets öppnande

Nämndens ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
__________

Justerare
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§ 87

Val av justerare

Nämnden väljer Tobias Hammarberg (L) och Sedat Dogru (M) att
justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Aktuellt från förvaltningen

Fritidshem
Lena Enström Björklund, Ida Skiöld
Stipendieutdelning
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2018/119

§ 89

Medborgarförslag: Gratis vaccination mot
TBE för barn mellan 1-18 år

Sammanfattning

Förslagsställaren framför att Haninge kommun är ett riskområde
för TBE. Sjukdomen blir allt vanligare och kan ge allvarliga
medicinska konsekvenser. Vaccin mot TBE bör därför ges, utan
kostnad, till barn mellan 1-18 år i Haninge kommun genom BVC
och skola. Barns möjlighet att få vaccin bör inte bestämmas av
föräldrars ekonomiska möjligheter att bekosta vaccination.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun har ansvar för att alla skolbarn vaccineras enligt
det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Barnen vaccineras
av skolsköterskan inom den medicinska elevhälsan. Beslut kring
vilka vaccin som ingår i programmet tas av Folkhälsomyndigheten.
Vaccin mot TBE ingår inte i det allmänna
vaccinationsprogrammet.
Utöver det nationella vaccinationsprogrammet kan
Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer.
Rekommendationer är inte bindande, utan landsting och regioner
beslutar själva om rekommendationerna ska följas och om
eventuella avgifter för patienterna. Detta innebär att det är
Stockholms läns landsting som ansvarar för beslut om införande
och avgifter för eventuell TBE-vaccinering i vår region.
Landstinget ansvarar också för barnhälsovården i länet, det vill
säga barnavårdscentralerna. Inga lagligt hinder finns visserligen för
en kommun att ta beslut om vaccin utanför det allmänna
vaccinationsprogrammet, men ingen sådan politisk vilja har
uttryckts.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Gratis vaccination mot TBE, dnr GFN
2018/119.
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Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
För kännedom: Förslagsställaren
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Dnr GFN 2018/166

§ 90

Medborgarförslag: Arbeta aktivt med att
tonåringar ska börja skolan tidigast klockan
8:30

Sammanfattning

Ett medborgarförslag om att kommunen ska arbeta aktivt för att
elever i högstadiet och gymnasiet ska börja skolan tidigast klockan
08.30 har inkommit till grund- och förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Grund- och förskolenämnden beslutade vid möte den 19 september
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.
Ärendet har beretts av central stödavdelning i samarbete med
grundskoleavdelningen.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser generellt positivt på förslag som
syftar till att förbättra verksamheten och elevers förmåga att
koncentrera sig och tillägna sig kunskaper.
I förslaget hänvisas till en forskning som pekar på att elever som
börjar skolan senare på dagen har bättre koncentrationsförmåga och
får högre betyg. Det finns även en hänvisning till att den psykiska
ohälsan kan ha samband med att inte få sova ut. Förslagsställaren
lyfter även fram att Haninge är stor kommun, vilket medför att en
del ungdomar har långa sträckor att åka på morgonen till skolan.
Det finns forskning som påvisar samband mellan att inte få sova
och psykisk ohälsa. Oro och stress har samband med sömnlöshet
och även med lägre koncentrationsförmåga och sämre resultat i
skolan. Dock finns det inga påvisbara orsakssamband som säger att
det är bristande sömn som leder till sämre resultat i skolan. Det kan
alltså lika gärna handla om det omvända, att det är oro och stress
som leder till lägre koncentrationsförmåga, sämre skolresultat och i
sin tur bristande sömn. Alltså kan man med säkerhet inte säga att
ett senareläggande av skoldagen skulle främja den psykiska hälsan.
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Det är även viktigt att sätta det här förslaget i relation till skolans
skyldighet att genomföra den lagstadgade timplanen. En generellt
senarelagd skolstart skulle medföra att skolorna skulle sluta senare
på eftermiddagen vilket skulle få konsekvenser för bland annat
eftermiddagsaktiviteter och även återhämtning efter skoldagens
slut. Och just återhämtning och att varva ner efter skoldagens slut
har i forskning påvisbara samband med kvalitet på sömnen.
Den enskilde rektorn har rätt att fatta beslut om när skolan börjar på
morgonen utifrån den enskilda skolans förutsättningar. Rektor har
även rätt att avvika från timplanen för enskilda elever och fatta
beslut om anpassad studiegång om det finns särskilda skäl till detta.
Underlag för beslut

- Medborgarförslaget: Arbeta aktivt med att tonåringar ska börja
skolan tidigast klockan 08.30.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator
För kännedom: Förslagsställaren
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Dnr GFN 2018/182

§ 91

Månadsuppföljning september

Sammanfattning

Budgetramen för 2018 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 2018 uppgick
ursprungligen till 1.782,5 mnkr, men utökades i maj för
resultatöverföring av driftmedel från 2017 (KF 2018-05-07 § 86).
Därmed uppgår nämndens budget för 2018 till 1.799,9 mnkr, en
nettoökning med 17,4 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga
budget.
Nettoutfallet i september blev 150,1 mnkr och det ackumulerade
nettoutfallet uppgår till 1.310,7 mnkr (72,8 procent av årsbudget),
vilket är 2,5 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till
1.344,2 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 33,5
mnkr (1,9 procent av årsbudget) till och med september månads
utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett
överskott i elevpengssystemet med 5,5 mnkr.
Helårsprognosen efter september månads utfall är oförändrat ett
nollresultat. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller
underskott i elevpengssystemet fullt ut regleras, d.v.s. är
kostnadsneutralt för nämnden i årsbokslutet för 2018.
Risk- och känslighetsanalysen för september visar att det i
dagsläget finns en negativ risk i intervallet 0,0 till -2,0 mnkr för
helåret 2018.
Grund- och förskolenämnden disponerar totalt 51,7 mnkr i
investeringsbudget under 2018.
Det totala nettoutfallet innevarande år för pågående
investeringsprojekt uppgår till -0,2 mnkr, vilket motsvarar -0,4
procent av disponibel investeringsbudget under 2018. Det
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ackumulerade utfallet uppgår till totalt 12,9 mnkr och det
prognostiserade utfallet för helåret 2018 uppgår till 47,3 mnkr.
Underlag för beslut

- Budgetuppföljning GFN januari – september 2018, 2018-10-15.
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Handlingar saknas.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2018/178

§ 92

Strategi och budget 2019

Sammanfattning

Mål – och budget 2019-2020 omfattar 12 mål fördelade på fyra
målområden.
Strategier har tagits fram till de mål som är riktade till grund- och
förskolenämnden. För att följa upp kommunfullmäktiges mål finns
resultatindikatorer med målvärden. Dessutom redovisas ett antal
indikatorer specifika för grund- och förskolenämnden.
De uppdrag från kommunfullmäktige som är speciellt riktade till
nämnden redovisas också i dokumentet.
Underlag för beslut

- Strategi och budget 2019-2020, grund- och förskolenämnden.
Förslag till beslut

1. Strategi och budget 2019-2020, grund- och förskolenämnden,
godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Strategi och budget 2019-2020, grund- och förskolenämnden,
godkänns.
Sedat Dogru (M), Martin Strömvall (KD), Tobias Hammarberg (L)
och Kent Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, ubfkom@haninge.se
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Dnr GFN 2018/153

§ 93

Ansökan om förändring - Raul
Wallenbergskolorna AB

Sammanfattning

Raul Wallenberg AB vill utöka antal platser från 100 platser till
120 platser. Detta då de har för avsikt att starta en avdelning med
utomhuspedagogik. Barngrupperna skall bestå av 15-20 barn i
åldrarna 3-5 år. Det skall arbeta tre heltidspedagoger på
uteavdelningen, en förskollärare och två barnskötare. En av
barnskötarna har ”I Ur och Skur-utbildning” och den andra
barnskötaren är utbildad i utomhuspedagogik. Uteavdelningen
kommer precis som andra avdelningar att arbeta med läroplanen.
Avdelningen kommer att ges samma möjlighet till
avdelningsmöten, reflektion, utvärdering och analys som andra
avdelningar. Det finns även en inomhusvistelse för uteavdelningen
med tillgång till samma material som övriga avdelningar.
Föräldrarna söker aktivt själva till utomhusavdelningen.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser inga hinder med förändringarna.
Handlingsplanen för utomhusverksamheten stödjer
verksamhetsidén och angivet barnantalet och utökningen av
pedagoger är rimligt. Det är positivt att Raul Wallenbergskolorna
AB kan ta emot fler barn, då det finns stort söktryck i Vega.
Underlag för beslut

- Ansökningshandlingar från Raoul Wallenbergskolorna AB.
- Handlingsplan för utevistelse och avdelningen Regnbågen.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner förändringen gällande
utökning av antal platser hos Raoul Wallenbergskolan AB.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
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Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner förändringen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Raoul Wallenberg AB
För kännedom: Raoul Wallenberg AB, Tillsynsansvarig Åsa Harge,
Administrativ handläggare Helene Haist
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Dnr GFN 2018/46

§ 94

Ansökan om förändring - Fristående förskola
- Haninge Montessori

Sammanfattning

Haninge Montessoriskola ansöker om att byta lokal på grund av att
bygglov saknas för förskole-, skol- och fritidsverksamhet på
Hantverkarvägen 25 B där verksamheten bedrivits med tillfälligt
tillstånd från Haninge kommun fram till ht-18. Lokalförsörjningen
på Haninge kommun har föreslagit flytt till en lokal belägen på
Eskilsvägen i Haninge. Den lokalen kräver dock anpassningar,
vilket innebär att inflyttning kan ske tidigast ht-19. Haninge
kommun har därför erbjudit en tillfällig lokal på Dalarövägen 33
under cirka ett år, det vill säga ht-18 – ht-19.
Haninge Montessoriskola har inkommit med ritningar på
Dalarövägen 33. Lokalen har tidigare används som
mellanstadieskola, vilket innebär att den är anpassad för
undervisning. Det finns också en stor, inhägnad skolgård. Samtliga
vårdnadshavare ställer sig positiva till flytten och verksamheten
behåller alla barn i verksamheten.
Ansökningshandlingarna från Haninge Montessori inkom sent, och
verksamheten har redan flyttat in i den nya lokalen.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen ser inga hinder med förändringen.
Ritning och utformningen av byggnaden är lämpad för
verksamheten. De är positivt att verksamheten kan fortsätta att
drivas och att de har tillgång till en tillfällig lokal i väntan på
permanent lösning.
Underlag för beslut

- Ansökningshandlingar från Haninge Montessoriskola.
- Planritning.
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Förslag till beslut

1. Lokalbyte för Haninge Montessoriskola godkänns från 2018-1105.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Lokalbyte för Haninge Montessoriskola godkänns från 2018-1105.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Haninge Montessoriskola
För kännedom: Haninge Montessoriskola, Tillsynsansvarig Åsa
Harge

Justerare
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Dnr GFN 2018/146

§ 95

Motion från Kennerth Valtersson (SD)
avseende att ersätta den uttjänta ABC
byggnaden på Hagaskolan med en ny
funktionell skola och att utveckla skolgården

Sammanfattning

Kennerth Valtersson (SD) har i en motion gällande Hagaskolan
föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om uppförande av en
ny skolbyggnad och att lösa in den före detta vaktmästarbostaden.
Ett sådant beslut skulle möjliggöra en bättre placering av en ny
skolbyggnad, större och säkrare skolgård, bättre transportlösningar,
tillgång till andra typer av lokaler än lektionssalar samt en byggnad
med god miljö- och energiprestanda.
Bakgrunden till förslaget är att den befintliga ABC-byggnaden på
Hagaskolan är uttjänt, lokalernas utformning möter inte dagens
krav och dess fysiska placering försvårar transporter av materiel till
skolan. I det fall vaktmästarbostaden löses in skapas bättre
förutsättningar för skolgården och problem som uppstår mellan
boende och skolbarnen försvinner.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen svarar på motionen ur ett verksamhetsperspektiv
med anledning av att förvaltningen inte beslutar om köp av mark,
nybyggnation och rivning av byggnader.
Inledningsvis kan det konstateras att kommunfullmäktige beslutat
att avsätta medel för att renovera Hagaskolan (se Mål och budget
2017-2018 och Mål och budget 2018-2019).
Förvaltningen har arbetat utifrån kommunfullmäktiges
ställningstagande om att renovera Hagaskolan och bedömer idag att
de svårigheter som motionären framhåller med att renovera
byggnaden utredda och undanröjda. Vidare bedömer förvaltningen
idag att en renovering av byggnaden är den bästa lösningen för
verksamheten i förhållande till den totala nybyggnads- och
renoveringsprocess som kommunen planerat för att tillgodose
förvaltningens lokalbehov. I det fall det finns möjlighet att införliva
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den före detta vaktmästarbostaden i skolans område ser
förvaltningen positivt på ett sådant förfarande.
Mot ovanstående bakgrund bör kommunfullmäktige avslå
motionen i den del som avser rivning och uppförande av en ny
skola.
Underlag för beslut

- Motion, kommunstyrelseförvaltningen, dnr Ks 2016/557, –
Motion avseende att ersätta den uttjänta ABC byggnaden på
Hagaskolan med en ny funktionell skola och att utveckla
skolgården
- Mål och budget 2017-2018, Haninge kommun,
Kommunfullmäktige, fastställd 160620
https://www.haninge.se/globalassets/globalakatalogen/styrdokument/regler-och-styrande-dokument/kommunoch-politik/budget-och-arsredovisningar/mal-och-budget/mal-ochbudget-2017-2018.pdf
- Mål och budget 2018-2019, Haninge kommun,
Kommunfullmäktige, fastställd 170612
https://www.haninge.se/siteassets/kommun-och-politik/mal-ochresultat/mal-och-budget-kf-2018-19.pdf
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens
synpunkter till kommunstyrelsen.
Kent Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr GFN 2018/18

§ 96

Lokalprogram Riksäpplet 2 förskola 7-9

Sammanfattning

I juni 2016 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
grund– och förskolenämnden utreda möjligheten att flytta
Söderbymalmsskolan till Riksäpplet 2. Söderbymalmsskolan som
är belägen i centrala Handen är idag en sexparallellig
högstadieskola åk 7–9 med cirka 470 elever. Riksäpplet 2, som
uppfördes 1999 är en modern högskolebyggnad belägen i centrala
Handen med cirka 10.000 m2 lokalyta fördelat på fem våningsplan
som kan nyttjas till skollokaler.
Utredningen som redovisades till kommunstyrelsen i december
2017 (Dnr KS 2017/574 § 321) visar att Riksäpplet 2 kan anpassas
för att inrymma en större högstadieskola och att en flytt av
Söderbymalmsskolan är möjlig.
Kommunstyrelsen har givit kommunstyrelseförvaltningen ett
fortsatt uppdrag att flytta Söderbymalmsskolan till Riksäpplet 2. I
detta uppdrag ingår framtagandet av ett lokalprogram över
nödvändiga hyresgästanpassningar av Riksäpplets befintliga
lokaler. Ärendet har tidigare lyfts i grund– och förskolenämnden
2018–02–07 och gällde då både flytt av Söderbymalmsskolan,
skapandet av en ny förskola och en utökning av skolans verksamhet
med en F–6 enhet. En utökning av Söderbymalmsskolans
verksamhet med ett låg– och mellanstadium ingick dock inte i
uppdraget och ärendet återremitterades för att kompletteras med en
risk– och konsekvensanalys samt en barnkonsekvensanalys utifrån
en eventuell flytt av Söderbymalmsskolan till nya lokaler.
Föreliggande lokalprogram för Riksäpplet 2 innebär en utökning av
den kommunala förskole– och grundskolekapaciteten för att möta
de ökande barn– och elevtalen i centrala Handen.
Söderbymalmsskolans högstadiekapacitet ökas med två paralleller
och en sex avdelningars förskola inryms i byggnaden. Totalt
kommer Riksäpplet 2 ha kapacitet att ta emot 720 högstadieelever
och 120 förskolebarn.
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Lokalprogrammet innebär att förskolan, som lokalmässigt skiljs
från skolan inryms i byggnadens två nedre våningsplan med tre
egna entréer och en förskolgård som är avskild från skolgården. I
byggnaden ryms ett tillagningskök med en kapacitet på 1.000
portioner som delas mellan verksamheterna. Skolan och förskolan
får separata matsalar.
Skolan inrymmer alla nödvändiga utrymmen och funktioner som en
större högstadieskola behöver: 33 fullstora klassrum, varav fem
fullt utrustade NO–salar, separata och fullt utrustade ämnessalar för
biologi respektive teknik och dubbla uppsättningar lärosalar för
samtliga praktiskt–estetiska ämnen. Vidare inryms 34 grupprum av
olika storlekar, skolbibliotek, elevhälsa, administration och
personalfunktioner samt en lärstudio som får en egen entré. I
skolan ryms också ett café och generösa sociala ytor för högstadiets
elever. I byggnaden skapas även ett rörelserum med tillhörande
omklädningsrum där alla skolans verksamheter, vuxna så väl som
elever och barn kan öva exempelvis gymnastik, dans, yoga, rörelse
och motorik.
Totalytan för förskolan blir cirka 1.000 m2 och totalytan för skolan
exklusive idrottshall cirka 9.000 m2 vilket ger nyckeltalet 12,5 m2
yta per högstadieelev. En viss omfördelning av ytorna i
lokalprogrammet kan bli aktuell beroende på vilka tekniska
lösningar för till exempel ventilation som beslutas under projektets
gång.
För att möjliggöra en funktionell och sammanhängande skol–
respektive förskolgård kommer en ny fullstor idrottshall att
uppföras i en separat byggnad som inte inkräktar på gårdsytan. I
direkt anslutning till Riksäpplet 2 finns då möjlighet att anlägga
gårdsyta inklusive biytor som utgörs av parkmark om totalt cirka
9.300 m2. Friytan per förskolebarn blir 35 m2. Den begränsade
friytan innebär att ökade krav ställs på förskolgårdens
programmering och utformning. Friytorna kompletteras också av
de omfattande natur– och friluftsområden som finns i Rudans
naturreservat på 300 meters gångavstånd från skolan.
En riskanalys, en risk– och sårbarhetsanalys samt en
barnkonsekvensanalys har genomförts. Utöver detta ska en risk–
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och konsekvensanalys på verksamhetsnivå samt en översyn av
säkra skolvägar genomföras efter antaget lokalprogram
Underlag för beslut

- Lokalprogram, Riksäpplet 2 – 2018–10–05.
- Risk- och konsekvensanalys Riksäpplet 2.
- Risk- och sårbarhetsanalys Riksäpplet 2.
- Barnkonsekvensanalys Riksäpplet 2.
Förslag till beslut

1. Godkänna lokalprogrammet för en förskola och en
högstadieskola i Riksäpplet 2.
2. Till förvaltningschef delegera rätten att göra justeringar av
lokalprogrammet inom den totala kvadratmeteryta som anges i
lokalprogrammet.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde yrkar Tobias Hammarberg (L) och
Martin Strömvall (KD) avslag på förvaltningens förslag till beslut
och inkommer med eget förslag till beslut (bifogas).
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens förslag och Tobias Hammarberg (L) och Martin
Strömvalls (KD) förslag till beslut, och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Voteringsproposition. Den som vill bifalla förvaltningens förslag
röstar JA, den som vill avslå förvaltningens förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat

Maria Fägersten (S) JA
Sahir Drammeh (MP) JA
Tobias Hammarberg (KD) NEJ
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Jorge Gàlvez (S) JA
Annika Nilsson (S) JA
Marina Seinegård (C) JA
Martin Strömvall (KD) NEJ
Sedat Dogru (M) JA
Kent Svensson (SD) NEJ
Med sex JA och tre NEJ finner ordföranden att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Godkänna lokalprogrammet för en förskola och en
högstadieskola i Riksäpplet 2.
2. Till förvaltningschef delegera rätten att göra justeringar av
lokalprogrammet inom den totala kvadratmeteryta som anges i
lokalprogrammet.
Reservationer

Tobias Hammarberg (L) Martin Strömvall (KD) och Kent
Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: KSF Lokalförsörjning
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Dnr GFN 2018/92

§ 97

Elevhälsa - plan för genomförande

Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden har tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fattat beslut om praktiknära strategi för
elevhälsan. Strategin löper över tre år, från 2018 – 2020. I
föreliggande rapport görs en genomgång av genom vilka strukturer
som arbetet med implementering av praktiknära strategi för
elevhälsan kommer att genomföras, vilka resurser som tillförs av
förvaltningen och tidplan för de åtagande som förvaltningen gjort
inom ramen för strategin.
Underlag för beslut

- Rapport: Elevhälsan- plan för genomförande.
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Central stödavdelning, grundskoleavdelningen
För kännedom: Rektorer
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Dnr GFN 2017/376

§ 99

Reviderad attestförteckning 2018

Sammanfattning

Nämnden ska varje år anta en ny attestförteckning. Sedan juli 2011
gäller ett nytt attestreglemente i kommunen. Däri framgår att
attesträtterna ska knytas till befattning och ansvarsområde, med
eventuella begränsningar. Attesträtten för varje ansvar är därför
direkt kopplad till en befattning. Nuvarande befattningshavare
anges dock fortfarande.
Följande ändringar är gjorda:
Namn på ansvariga chefer samt områden uppdaterade och angivna i
kursiv stil.
2040 Kvalitetschef, Madeleine Marjasin
2050 Kanslichef, Madeleine Marjasin
2084 Kanslichef skolskjutsar, Madeleine Marjasin
2340 Rektor Svartbäcksskolan, Helen Kaaling
2341 Rektor Svartbäcksskolan/Tyresta skola särskolan, Helen
Kaaling
Underlag för beslut

- Attestförteckning 2018.
Förslag till beslut

1. Den reviderade attestförteckningen för 2018 antas.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Den reviderade attestförteckningen för 2018 antas.
__________
Expedieras: Akt
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För kännedom: Jeanette Winnerstad KSF, ekonomiadministrativa
enheten, chefscontroller
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Dnr GFN 2018/93

§ 100 Avskrivning av fordringar i bokföringen
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning föreslår att skulder som inte
betalats till förvaltningen avskrivs i kommunens bokföring.
Ekonomiavdelningen har efter utredning bedömt fordran som
osäker. Fordran avförs därför från räkenskaperna och bokförs som
en kundförlust.
Fordran kvarstår dock, vid sidan av bokföringen, och bevakas av
ekonomiavdelningen i tio år efter respektive förfallodag.
Den i bokföringen upptagna fordran är på 434 223, 50 kronor.
Förslag till beslut

1. Den i bokföringen upptagna fordran på 434 223, 50 kronor
avskrivs och bokförs som kundförlust på respektive ansvar och
verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Den i bokföringen upptagna fordran på 434 223, 50 kronor
avskrivs och bokförs som kundförlust på respektive ansvar och
verksamhet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Redovisningsenheten, Carina Barfoth
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Dnr GFN 2017/233

§ 101 Ändrad sammanträdesdag december 2018
Sammanfattning

Grund- och förskolenämndens sammanträde i december månad är
enligt tidigare beslut förlagt till 12/12 kl. 18.00.
Sammanträdestiden föreslås flyttas till 19/12 kl. 16.00.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om ändrad
sammanträdestid för decembernämnden till 19/12 kl. 16.00.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om ändrad
sammanträdestid för decembernämnden till 19/12 kl. 16.00.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2018/21

§ 102 Meddelanden
Utmejlas löpande.
KS § 156 Budgetuppföljning 2018
KS § 165 Återrapportering: Möjligheten till heltidsarbete för
anställda som så önskar
KS § 180 Igångsättningsbeslut Tungelsta skola, Hus A
KS § 188 Tidplan bokslut 2018, budgetuppföljning 2019 samt mål
och budget 2020
KS § 194 Direktiv minoritetspolitiskt program
KF § 125 Genomlysning av folkhälsoarbetet i Haninge kommun,
bordlagt ärende
KF § 131 Policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer
KF § 133 Revidering av kopieringstaxa för allmänna handlingar
KF § 138 Villkorat hyresavtal med Haninge Skola Fastighets AB
angående ny skola och förskola i Vega 2
KF § 139 Återrapportering av uppdrag angående policydokument
KF § 161 Befrielse från uppdrag
KF § 163 Val till vissa uppdrag
Övrigt
Beslut pedagogisk omsorg utökning av antal platser – Monica T
Gyllner
Cirkulär 18:34 från Sveriges Kommuner och Landsting samt
Sobona
Protokoll samverkan 2018-08-29 och 2018-10-03
Statistik anmälningar kränkande behandling 22 aug-24 september
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Beslut efter tillsynsinspektion av pedagogisk omsorg Anneli
Andersson
Uppföljning av beslut efter tillsyn av Tungelsta familjedaghem
Polisanmälningar maj-september 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
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Dnr GFN 2018/22

§ 103 Delegationsbeslut
Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över
anmälda delegationsbeslut till och med 2018-10-12 (Löpnummer
25-31). Delegationsbesluten återfinns i kallelsen till
nämndsammanträdet.
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

