Grund- och förskolenämndens protokoll
2020-09-23

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST utbildningsforvaltningen@haninge.se

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

2 (31)

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Plats och tid

Lokal: KS-salen Utö
Onsdag 2020-09-23, kl. 17.00–18.36

Beslutande

Tobias Hammarberg, ordförande (L)
Alexandra Anstrell, 2:e vice ordförande (M)
Marja Väisänen (S)
Håkan Persson (C)
Sverre Ekdahl (M), närvarande §§ 64-71
Jerry Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Sverre Ekdahl (M) §§ 71-76
Kent Svensson (SD)
Jorge Galvéz (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Erlandsson (S)
Goran Baban (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ekström (V)
Ellen Karlberg (C), tjänstgörande ersättare för Henric Malmvall (KD)

Ersättare

Malin Palmborg (M)
Per Ekström (SD)
Jerry Andersson (M), §§ 64-71

Övriga
deltagande

Henrik Lindh, utbildningsdirektör
Åsa Harge, verksamhetschef förskola
Pär Olsson, verksamhetschef grundskola
Sabina Korkmaz, nämndsekreterare
Lena Possbeck, lärarnas riksförbund

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

3 (31)

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Justeringens
plats och tid

2020-09-29

Paragrafer

64–76

Sekreterare
Sabina Korkmaz

Ordförande
Tobias Hammarberg (L)

Justerare
Alexandra Anstrell (M)

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

4 (31)

Sammanträdesdatum

2020-09-23

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av grund- och förskolenämndens protokoll
tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas
ned framgår nedan.
Beslutande organ

Grund- och förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Datum då anslaget
sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget
tas ned

2020-10-22

Förvaringsplats för
protokollet

Utbildningsförvaltningen

Underskrift
Sabina Korkmaz, sekreterare

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

5 (31)

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Innehållsförteckning
§ 64

Ärende
Sida
Mötets öppnande ....................................................................................................6

§ 65

Val av justerare.......................................................................................................7

§ 66

Godkännande av dagordning .................................................................................8

§ 67

Aktuellt från förvaltningen .......................................................................................9

§ 68

Reviderad attestförteckning 2020 .........................................................................10

§ 69

Delårsrapport 2 2020 ............................................................................................11

§ 70

Svar på remiss: Motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) om
kartläggning av hedersrelaterat våld.....................................................................14

§ 71

Svar på remiss: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk
omsorg (SOU 2020:34).........................................................................................18

§ 72

Ansökan om godkännande och bidrag för fristående förskola - Jensen
education school AB .............................................................................................21

§ 73

Utredning av omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi...............................24

§ 74

Sammanträdestider 2021 .....................................................................................28

§ 75

Meddelanden ........................................................................................................29

§ 76

Redovisning av delegationsbeslut ........................................................................31

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Grund- och förskolenämnden

Protokoll

6 (31)

Sammanträdesdatum

2020-09-23

§ 64

Mötets öppnande

Ordförande Tobias Hammarberg (L) öppnar mötet.
__________
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§ 65

Val av justerare

Grund- och förskolenämndens beslut

1. Alexandra Anstrell (M) väljs till att justera protokollet.
__________

Justerare
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§ 66

Godkännande av dagordning

Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner dagordningen.
__________
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§ 67

Aktuellt från förvaltningen

Sammanfattning

Den kompetenta organisationen
Henrik Lindh
Utvärdering av distansundervisningen från kl.13.00
Pär Olsson
Kunskapsresultat läsåret 2019/2020
Pär Olsson
Uppföljning av närvaroteamet
Patrik Lönn
Förslag till beslut

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

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2020/61

§ 68

Reviderad attestförteckning 2020

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.
Namn på ansvariga chefer samt områden uppdaterade och angivna i
kursiv stil.
2354 Bitr. rektor 4 Brandbergsskolan Bobby Sundin.
Underlag för beslut

- Attestförteckning 2020.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner den reviderade
attestförteckningen för 2020.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner den reviderade
attestförteckningen för 2020.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Jeanette Winnerstad KSF,
ekonomiadministrativa enheten, chefscontroller
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Dnr GFN 2020/372

§ 69

Delårsrapport 2 2020

Sammanfattning

Nämnderna följer upp och rapporterar resultat för fullmäktiges
mål, åtgärder i den politiska plattformen, uppföljning av
internkontrollplan samt pågående uppdrag. Rapporteringen sker i
delårsrapport 1, delårsrapport 2 och i
årsredovisningen (maj, september och februari). Uppföljning av
ekonomi och prognos görs månadsvis, totalt tio gånger per år.
I uppföljningen redovisas resultatet av de indikatorer, mål och
uppdrag samt kontrollmoment i internkontrollplanen som nämnden
ansvarar för. Den politiska plattformen redovisas endast med de
uppgifter som är väsentliga för det fortsatta arbetet.
Förvaltningens synpunkter

Grund- och förskolenämnden ansvarar för tio punkter i den
politiska plattformen. Arbete pågår med samtliga punkter och en är
slutförd. Den närmsta tiden kommer förvaltningen att fokusera på
nedanstående punkter:


Ett resursfördelningssystem i enlighet med skollagens
intention ska införas (D1).



Skolor med särskilda utmaningar ska få fortsatt stöd (D2).



Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska
öka (D3).



Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen
ska utredas (D4).



Kommunen ska erbjuda stöd till barnskötare som vill läsa
vidare till förskollärare (D10).

Förvaltningen arbetar med de mål som nämnden är helt eller delvis
ansvariga för. För närvarande saknas utfall på indikatorerna för
målen. Förvaltningen arbetar även vidare med nämndens strategier
för mål 4.
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Budgetramen för 2020 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 2020 uppgick
ursprungligen till 2 012,2 mnkr men utökades i december 2019
med sammanlagt 0,7 mnkr fördelat på en minskning av
budgetramen med -0,85 mnkr som ett effektiviseringsåtagande
enligt beslut i KF 2019-12-09 § 197, en ramjustering mellan GFN
och SN med 1,6 mnkr i samband med att GFN tog över ansvaret för
den öppna förskolan från och med 2020-01-01 enligt beslut i KF
2019-12-09 § 197 samt 3,7 mnkr i augusti i resultatöverföring från
2018 (KF 2020-05-11 §65). Därmed uppgår nämndens budget för
2020 till totalt 2 016,6 mnkr, en nettoökning med 4,4 mnkr jämfört
med nämndens ursprungliga budget.
Nettoutfallet i augusti blev 162,1 mnkr och det ackumulerade
nettoutfallet uppgår till 1 297,9 mnkr (64,4 procent av årsbudget),
vilket även är 2,9 procent lägre än periodiserad årsbudget som
uppgår till 1.336,2 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse
på 38,3 mnkr (1,9 procent av årsbudget) till och med augusti
månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett
överskott i elevpengsystemet med 4,6 mnkr.
Helårsprognosen efter augusti månads utfall är ett nollresultat.
Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i
elevpengsystemet fullt ut regleras, dvs. är kostnadsneutralt för
nämnden i årsbokslutet för 2020.
Känslighets- och riskanalysen ska återge faktorer som kan komma
att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i
årsprognosen. Efter augusti månads utfall görs bedömningen att det
i nuläget finns en sammanlagd risk i intervallet +10,3 mnkr till -4,9
mnkr för helåret 2020, dvs. en samlad positiv nettorisk med 5,4
mnkr.
I nuläget har grund- och förskolenämnden inte kunnat identifiera
några merkostnader eller uteblivna intäkter som en följd av covid19 och som särskilt behöver beaktas i det ackumulerade utfallet
eller helårsprognosen. Nämnden har till och med augusti månad
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sammanlagt 1,4 mnkr i bokförda merkostnader på aktivitetskod
”1325 – Corona”.
Grund- och förskolenämndens investeringsbudget uppgår 2020 till
91,4 mnkr och årsprognosen är att 48,1 mnkr kommer att förbrukas
under innevarande år.
Underlag för beslut

- GFN Delårsrapport 2 2020.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner nämndens delårsrapport
2 2020.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner nämndens delårsrapport
2 2020.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
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Dnr GFN 2020/364

§ 70

Svar på remiss: Motion från Sedat Dogru (M)
och Alexandra Anstrell (M) om kartläggning
av hedersrelaterat våld

Sammanfattning

Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) har lämnat en
motion. I den föreslår motionärerna kommunfullmäktige att ge
socialnämnden i uppdrag att tillsammans med grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och
karaktär bland elever i högstadiet och gymnasiet i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Styrgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck har gått igenom
och kartlagt de föreliggande rapporter och de redan gjorda
kartläggningarna som finns på området. Genom den gjorda
metakartläggningen synliggjordes relevanta prioriteringsområden
för Haninge. Det gäller framförallt de kartläggningar som har
genomförts i Stockholm, Göteborg , Malmö och Uppsala. Däri går
det att se vad omfattningen av förtrycket, problemet med
mörkertalet, förtryckets karaktär. Förvaltningen kan även se vilka
insatser som behövs för att förebygga och motverka förtrycket.
Berörda förvaltningar har även konsulterat Astrid Schlytter, docent
och forskare vid Stockholms universitet, inför behovet av en lokal
kartläggning i Haninge kommun. Schlytter bedömer att resultaten i
de redan gjorda kartläggningarna och rapporterna är relevanta för
Haninge. En ytterligare lokal kartläggning kommer inte tillföra ny
kunskap på omfattningen och karaktären av hedersförtrycket.
Förvaltningen delar Schlytters bedömning att de redan gjorda
kartläggningarna och den befintliga forskningen är i nuläget
tillräckliga för att Haninge kommun ska sätta in adekvata insatser
för att förebygga och förhindra hedersrelaterade våld och förtryck.
Haninge kommun har tagit fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
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I planen anges vilka varningssignalerna är, hur våld och förtrycket
kan upptäckas samt vilka insatser som olika förvaltningar har att
erbjuda för att skydda de utsatta.
Planen anger även hur ansvarsfördelningen mellan
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen (från och med 1 januari 2020 social- och
äldreförvaltningen) är fördelade och hur samverkan ska ske.
Kommunen samarbetar med Origo (länsövergripande
resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld) när det gäller
senaste forskning och relevanta insatser. Social- och
äldreförvaltningen samordnar fortbildning i hedersproblematik till
särskilt berörda inom hela den kommunala organisationen.
Utbildningssatsningarna sker i samverkan med Origo. De finns
även webbutbildning framtagen av Migrationsverket i samverkan
med Länsstyrelsen Östergötland. Utbildningarna genomförs under
2020 och följs sedan upp med enkäter och relevant statistik.
Utbildningarna ger medarbetarna kunskap för att kunna
uppmärksamma signaler på utsatthet och agera på rätt sätt vid
misstanke eller kännedom om utsatthet. Syftet är också att upptäcka
så många som möjligt som är utsatta och att agera för att främja
allas lika rättigheter. Även förtroendevalda kommer att erbjudas
utbildning i hedersproblematik.
Mot bakgrund av det ovan framförda åtgärder bedömer
förvaltningen inte att en ny kartläggning som motionärerna föreslår
kommer att ge annan kunskap än vad kommunen redan har.
Förvaltningen bedömer att det finns tillräcklig med kunskaper för
att kunna sätta in adekvata insatser för att förebygga,
uppmärksamma och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.
Förvaltningen kommer att intensifiera och konkretisera arbetet mot
hedersrelelaterat våld och förtryck i nämndens verksamheter under
mandatperioden.
Underlag för beslut

- Motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) om
kartläggning av hedersrelaterat våld.
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Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner
utbildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Alexandra Anstrell (M) yrkar på följande ändringsförslag:
1. Grund- och förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Propositionsordning arbetsutskottet

Ordförande Tobias Hammarberg (L) ställer förvaltningens förslag
mot Alexandra Anstrells (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner
att arbetsutskottet har bifallit förvaltningens förslag till beslut.
Reservationer i arbetsutskottet

Alexandra Anstrell (M) reserverar sig mot beslutet.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på följande ändringsförslag:
1. Grund- och förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Propositionsordning

Ordförande Tobias Hammarberg (L) ställer arbetsutskottets förslag
mot Alexandra Anstrells (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner
att nämnden har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner
utbildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
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Reservationer

Alexandra Anstrell (M) och Kent Svensson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
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Dnr GFN 2020/373

§ 71

Svar på remiss: Stärkt kvalitet och
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk
omsorg (SOU 2020:34)

Sammanfattning

Haninge kommun har inbjudits till att svara på remissen gällande
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
(SOU 2020:34). Svaret ska överlämnas till
utbildningsdepartementet senast den 26 oktober 2020.
Betänkandet innefattar en kartläggning och analys av vilka
utvecklingsområden som finns i fritidshemmet samt förslag på
åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka
fritidshemmets kompensatoriska uppdrag.
Utredningen föreslår bland annat att:
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för
gruppstorlekar i fritidshemmet. Förtydligande krav om
ändamålsenliga lokaler införs. Skolverket ska ges i uppdrag att
utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i
fritidshemmet.
Utredningen kartlägger och analyserar även om pedagogisk omsorg
stimulerar barns utveckling och lärande. Utredningen ger förslag på
två alternativ som båda syftar till att främja barns likvärdiga
förutsättningar inför start i förskoleklass.
Det ena förslaget (alternativ 1) handlar om att förtydliga de
bestämmelser som styr pedagogisk omsorg. Syftet är att höja
verksamhetens kvalitet och likvärdighet.
Det andra förslaget (alternativ 2) innebär att de höjda
kvalitetskraven i alternativ 1 antas samt att pedagogisk omsorg
också etableringsstoppas. Ett etableringsstopp innebär att
verksamheter kan fortgå i många år.
Utredningen förordar alternativ 2 som innebär införandet av
bestämmelser om höjd kvalitet samt etableringsstopp.
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Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen välkomnar förslaget om ett stödmaterial
för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet men tror att delar
av de andra förslag som lämnats kan försvåra huvudmännens
verksamhetsplanering.
Utredningen föreslår att Skolverket ska ta fram riktmärken för
gruppstorlekar i fritidshemmet samt att kraven för ändamålsenliga
lokaler ska förtydligas. Förvaltningen menar att dessa förslag
eventuellt kan försvåra möjligheten att planera och strukturera
verksamheterna på ett flexibelt sätt. Med detta menar förvaltningen
att en resurseffektiv planering utgår ifrån lokala förutsättningar. På
så sätt kan verksamheterna bedrivas utefter vad som blir likvärdigt
och inte nödvändigtvis lika. Förvaltningen vill betona vikten av att
fritidshemmets lokaler och gruppstorlekar tillåts se olika ut, då
dessa två parametrar inte alltid står i direkt korrelation till att
verksamheten är likvärdig. Genom att istället anta ett
paraplyperspektiv som tillåter en flexibel resurstilldelning, med
utgångspunkt i verksamheternas olika behov och förutsättningar,
kan ökad kvalitet och likvärdighet främjas.
Gällande pedagogisk omsorg instämmer förvaltningen med
utredningen som visar på att de två barnomsorgsformerna, förskola
och pedagogisk omsorg, brutits isär till två separata verksamheter.
Detta skedde i samband med att nuvarande skollag trädde i kraft
och den nya läroplanen för förskolan infördes. Förskolan, som nu
är det första steget i det svenska utbildningssystemet, har en egen
läroplan där verksamheternas centrala uppdrag innefattar
undervisning, skapande och lek.
Pedagogisk omsorg har en annan rättslig reglering och bedrivs
under andra förutsättningar än förskolan. Utifrån ett
likvärdighetsperspektiv går det därför att konstatera att pedagogisk
omsorg som inte bedrivs utifrån samma styrdokument, att
kvalitetskraven för verksamheten skiljer sig från förskolans.
Förvaltningen är av uppfattning att alternativ 2 enligt förslaget är
det mest passande, att inför ett etableringsstopp för pedagogisk
omsorg och på sikt avveckla verksamheten. På så sätt skapas bättre
förutsättningar att erbjuda alla barn en likvärdig omsorg och
utbildning från det att barnen påbörjar sin resa i det svenska
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utbildningssystemet. Att höja kvalitetskraven för pedagogisk
omsorg, enligt alternativ 1 i förslaget, kan förbättra verksamhetens
kvalitet men ger inte utrymme för samma potential att främja
likvärdighet då det enligt alternativ 1 fortsatt kommer vara två
parallella verksamhetsformer.
Underlag för beslut

- Remisspromemoria om Stärkt kvalitet och likvärdighet i
fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar
utbildningsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar
utbildningsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
_________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
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Dnr GFN 2020/56

§ 72

Ansökan om godkännande och bidrag för
fristående förskola - Jensen education school
AB

Sammanfattning

JENSEN education school AB kom den 22 januari 2020 in med en
ansökan om att bli godkänd som huvudman för en ny förskola vid
namn JENSEN förskola Nedersta. Förskolan ska inrymmas i en ny
lokal på fastigheten Nödesta 8:269 i Haninge kommun. Förskolan
ska bestå av sex till sju avdelningar med sammanlagt 115 barn samt
personal i barngrupperna motsvarande 19,5 heltidspersonal. Sju ur
personalen ska vara förskollärare. Övrig personal ska motsvara 75
procent av en heltidstjänst. Planerad start är den 1 maj 2021.
Sökanden har kommit in med flera dokument och uppgifter, bland
annat handlingsplaner, hyreskontrakt och ekonomiska kalkyler
samt beskrivningar av verksamheten och lokalen där verksamheten
ska bedrivas.
Sökanden beskriver i sin ansökan bl.a. att varje barn ska ges
utmaningar och stimulans att bygga sitt eget självförtroende och
självkänsla. Målet är att varje barn både ska stortrivas i förskolan
och lära sig mycket. Ambitionen är att vara Sveriges bästa förskola.
JENSEN:s utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” ska
genomsyra verksamheten. Förskolepersonalen ska ha ett coachande
förhållningssätt där de stöttar barnen att klara av saker själva och
tillsammans med barnen tränar på att göra sådant som känns svårt.
Genom engagemang och kompetens ska pedagogerna skapa en
trygg och trivsam förskola. Verksamheten ska grundas på
skollagen, förskolans läroplan och kommunens riktlinjer.
Förskolans utrymme i lokalen på Nödesta 8:269 ska bestå av cirka
930 kvm.
Sökanden bedriver idag flera förskolor i kommuner runt om i
Sverige, bl.a. i Stockholm, Sollentuna, Västerås, Botkyrka och
Nacka.
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Förvaltningens synpunkter

Sökanden har lämnat uppgift om att lokalen där verksamheten ska
bedrivas ännu inte är färdig och att det därför är svårt att nu lämna
in ett utlåtande från en fristående brandkonsult och ett protokoll för
radonmätning av lokalen. Lokalens adress är ännu inte bestämd och
sökanden har inte lämnat in en kopia på försäkringsbesked som
avser barnen i verksamheten.
Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun gör, med reservation
för att ovannämnda handlingar och uppgifter kommer in och inte
visar på oacceptabla brister, följande bedömning av om sökanden
ska godkännas som huvudman för förskolan. Sökanden bedöms
genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de
föreskrifter som gäller för aktuell förskoleverksamhet, ha
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten och i övrigt ha förutsättningar att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen. Bedömningen är att sökanden är
lämplig. Bedömningen är vidare att den tilltänkta utbildningen inte
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i Haninge
kommun. Sammanfattningsvis gör utbildningsförvaltningen
bedömningen att sökanden ska godkännas som huvudman för
förskolan JENSEN förskola Nedersta.
Underlag för beslut

- Ansökan, kompletterande handlingar från sökanden samt
registerutdrag för personerna i sökandens ägar- och ledningskrets
(handlingarna finns tillgängliga hos registratorn).
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att godkänna JENSEN
education school AB som huvudman för JENSEN förskola
Nedersta med 115 platser under följande förutsättningar.
JENSEN education school AB ska innan verksamhetsstart den
1 maj 2021 till utbildningsförvaltningen i Haninge kommun
lämna in ett utlåtande från en fristående brandkonsult angående,
ett protokoll från radonmätning av och uppgift om adress till
den lokal där verksamheten ska bedrivas samt handling som
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visar att barnen i JENSEN förskola Nedersta är försäkrade.
Handlingarna ska inte visa på oacceptabla brister.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att godkänna JENSEN
education school AB som huvudman för JENSEN förskola
Nedersta med 115 platser under följande förutsättningar.
JENSEN education school AB ska innan verksamhetsstart den
1 maj 2021 till utbildningsförvaltningen i Haninge kommun
lämna in ett utlåtande från en fristående brandkonsult angående,
ett protokoll från radonmätning av och uppgift om adress till
den lokal där verksamheten ska bedrivas samt handling som
visar att barnen i JENSEN förskola Nedersta är försäkrade.
Handlingarna ska inte visa på oacceptabla brister.
__________
Expedieras:
Akt och JENSEN education school AB.
För kännedom:
Administrativ handläggare för placering i förskola och jurist på
utbildningsförvaltningen.
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Dnr GFN 2020/250

§ 73

Utredning av omsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi

Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden fattade 2018-02-07 (Dnr GFN
2017/121) beslut om att införa omsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi. Beslutet innebar att omsorg på obekväm arbetstid
startades på Nattugglan, en avdelning belägen på förskolan Aspen i
centrala Handen. Haninge kommun hade redan innan 2018 erbjudit
barn i Haninge kommun omsorg på obekväm arbetstid genom de
fristående familjedaghemmen Haninge Ekobarn och Silverlyktan i
Brandbergen och gör så fortfarande.
Det som kan konstateras efter utfallet för helåret 2019 som även
var det första kompletta budgetåret (januari-december) i full drift är
att den här verksamhetens driftkostnader är betydligt högre i egen
kommunal regi än vad de möjliga intäkterna är. För helåret 2019
budgeterade den kommunala nattomsorgen ett underskott med -835
tkr, det faktiska utfallet blev ett underskott med -1.465 tkr. För
helåret 2020 är budgeten ett underskott med -1.462 tkr, det faktiska
utfallet för perioden januari till april 2020 är ett underskott med 433 tkr samtidigt som helårsprognosen kvarstår med -1.462 tkr.
Eftersom den kommunala nattomsorgen förväntas redovisa relativt
latenta underskott utifrån idag kända och givna förutsättningar
kommer det vara nödvändigt att försöka hitta en långsiktigt hållbar
finansiering av det här underskottet.
Förvaltningen föreslår därför att Nattugglan som erbjuder omsorg
på obekväm arbetstid i kommunal regi avvecklas. Omsorg på
obekväm arbetstid kommer fortsatt att erbjudas i de fristående
familjedaghemmen Haninge Ekobarn och Silverlyktan i
Brandbergen.
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Förvaltningens synpunkter

Den kommunala verksamheten har under de två år som gått haft
svårt att få en ekonomi i balans. Under perioden november 2018 till
augusti 2019 hade verksamheten mellan 3 till 7 barn placerade per
månad. Därefter har antalet placerade barn uppgått till mellan 10
till 14 barn med en topp på 14 barn i november 2019. För
närvarande har den kommunala nattomsorgen 10 placerade barn.
Verksamheten uppskattar själva att det maximala antalet barn som
får plats i den nuvarande nattomsorgen på förskolan Aspen utifrån
lokalernas storlek och nuvarande bemanning är 14 barn. Det är
även en utmaning för verksamheten att planera då behovet av
omsorg skiftar och personalkostnaderna blir höga i jämförelse med
intäkterna då personalen, av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl inte ska
arbeta ensam.
Det som kan konstateras efter utfallet för helåret 2019 som även
var det första kompletta budgetåret (januari-december) i full drift är
att den här verksamhetens driftkostnader är betydligt högre i egen
kommunal regi än vad de möjliga intäkterna är.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att basbemanningen
behöver uppgå till cirka 3,8 heltidstjänster och detta i princip
oavsett antal placerade barn och utöver det så tillkommer även
övriga driftkostnader i form av mat, lekmaterial och övrig
utrustning. De samlade intäkterna för 2019 uppgick till 934,5 tkr
inklusive tillägg för OB-ersättning vilket motsvarar 115,6 tkr/år
och inskrivet barn som i genomsnitt uppgick till 8,1 barn per
månad. Samtidigt uppgick de samlade kostnaderna till 2.399 tkr
under 2019 vilket motsvarar en genomsnittlig kostnad med 296,8
tkr/år och inskrivet barn. Det här innebär i sin tur ett faktiskt
underskott med 181,2 tkr/år och genomsnittligt inskrivet
barn/månad för helåret 2019 och 2020 års budget visar i princip på
motsvarande underskott.
För att nå en balans i ekonomin vid en oförändrad basbemanning
och en oförändrad eleversättning skulle verksamheten i princip
behöva fördubbla antalet placerade barn till cirka 30 barn för att
intäkterna ska balansera mot verksamhetens nuvarande kostnader.
Grund- och förskolenämnden behöver hantera underskotten för den
kommunala nattomsorgen inom givna budgetramar. Detta riskerar i
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sin tur att tränga undan andra behov och/eller att det kommer att bli
nödvändigt med andra prioriteringar inom nämndens
anslagsfinansierade verksamheter. Eftersom den kommunala
nattomsorgen förväntas redovisa relativt latenta underskott utifrån
idag kända och givna förutsättningar kommer det vara nödvändigt
att försöka hitta en långsiktigt hållbar finansiering av det här
underskottet.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att omsorg på obekväm
arbetstid i kommunal regi avvecklas och återgår till att endast
erbjuda omsorg på obekväm arbetstid i privat regi. I dagsläget
erbjuds detta i fristående familjedaghemmen Haninge Ekobarn och
Silverlyktan i Brandbergen.
I dagsläget finns det totalt 43 barn i Haninge kommun som har
beviljats omsorg på obekväm arbetstid fördelat tre verksamheter.

Nattugglan
Haninge Ekobarn
Silverlyktan
Totalt

Antal inskrivna
Maj 2020
10
23
10

Åldersfördelning
1-5år
6-13år
6
4
11
12
5
5

43

22

21

Haninge Ekobarn har i samtal med förvaltningen sagt att de har
kapacitet och en organisation för att ta emot de barn som idag är
inskrivna på Nattugglan samt även tillgodose eventuella framtida
behov. Haninge Ekobarn bedriver sin verksamhet i stora lokaler
och erbjuder även vårdnadshavarna att hämta barnen från den
ordinarie verksamheten de dagar de behöver omsorg på obekväm
arbetstid.
Avvecklingen av den kommunala verksamheten, Nattugglan,
föreslås ske under hösten, senast 2020-12-31. Då barnen beviljas
omsorg på obekväm arbetstid halvårsvis erbjuds ingen plats i
Nattugglan från och med vårterminen 2021.
Underlag för beslut

- Ekonomisk årsredovisning för 2018 och 2019
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- Samtal med ägaren av Haninge Ekobarn AB.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla
Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla
Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2020/377

§ 74

Sammanträdestider 2021

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår följande sammanträdestider:
Arbetsutskott onsdagar kl. 14:30

Nämndsammanträde
onsdagar kl. 17.00

27 januari

10 februari

10 mars

24 mars

5 maj

19 maj

26 maj

9 juni

8 september

22 september

6 oktober

20 oktober

3 november

17 november

1 december

15 december

Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner sammanträdestiderna
för 2021.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner sammanträdestiderna
för 2021.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Berörda politiker, berörda tjänstepersoner
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Dnr GFN 2020/29

§ 75

Meddelanden

Sammanfattning

En sammanställning av meddelandena skickas ut i kallelsen till
nämndsammanträdet.
Kommunfullmäktige 2020-06-08
§ 103 Program för social hållbarhet
§ 104 Inrättande av en beredning för social hållbarhet
§ 96 Revidering av arkivreglemente
§ 107 Val till vissa uppdrag
§ 106 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
Kommunstyrelsen 2020-06-10
§ 128 Budgetuppföljning 2020
§ 131 Förslag till åtgärder med anledning av corona
§ 129 Igångsättningsbeslut för om- och tillbyggnad av Ribbyskolan
F-9
Kommunstyrelsen 2020-08-31
§ 147 Budgetuppföljning 2020
§ 163 Renovering alternativt nybyggnation av
Vendelsömalmsskolans hus B
§ 162 Igångsättningsbeslut för nybyggnation
§ 161 Igångsättningsbeslut för nybyggnation Förskolan Eken,
Handen
Övrigt
Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende 2020:1012
Extra samverkansprotokoll 2020-05-28
Förslag till beslut

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

Utan eget ställningstagande.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner informationen.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr GFN 2020/30

§ 76

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över
anmälda delegationsbeslut till och med 2020-09-10 (Löpnummer
36-48). 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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