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§ 68

Godkännande av dagordningen
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen med följande tillägg:
nytt ärende om val av justerare tas upp efter punkten 2 på dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-29

Sida 4(21)

§ 69

Presentation av Vitalisskolans rektor och biträdande rektor
Marita Encke-Dahlin, ny rektor på Vitalisskolan och Malin Palmér Andersson, ny
biträdande rektor, presenterar sig och redogör för sina tankar kring arbetet på
Vitalisskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

§ 70

Sammanträdesprotokoll
2016-11-29

Sida 5(21)

HN 2015/3

Val av justerare
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att välja Birgitta Danielsson (S) att justera dagens protokoll jämte ordförande.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 71

Sida 6(21)

HN 2016/3

Samverkan socialkontor och skolkontor
Socialchef Graham Owen och skolchef Mats Larsson informerar bland annat om
följande:
 Intervju pågår för tjänsten som integrationssamordnare
 Skottlandsmodellen, Skottland visar vägen, som innebär ett
tvärprofessionellt samarbete mellan skola, socialtjänst och hälsovård.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7(21)

HN 2016/4

Övrig information från socialkontoret
Socialchef Graham Owen informerar bland annat om följande:
 Personalsituationen på socialkontoret
 Rekrytering av socialsekreterare
 Ny enhetschef för barn- och familj tillträder i januari 2017
 Arbetet med arbetsmiljöfrågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8(21)

HN 2016/60

Internbudget 2017 Humanistiska nämnden - Individ- och
familjeomsorgen
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna internbudget för Humanistiska nämnden – Individ och
familjeomsorgen 2017.
att godkänna attestlista för Humanistiska nämnden – Individ och familjeomsorgen
2017.
Samtliga ledamöter (S) och (MP) deltar inte i beslutet till förmån för eget
budgetförslag.
___________

Ärendet
Socialkontoret har tilldelats en budget om 24 379 tkr inklusive kostnader för
Individ- och familjeutskottens sammanträden. Personalkostnader är uppräknade
med 2,5 % på helårsbasis. Prisökningar och övriga kostnader är uppräknade på 1
% enligt kommunens gemensamma budgetanvisningar.
Budgeten har reviderats under hösten med anledning av ett tillskott på 300 tkr till
förbättring av verksamhetssystemet.
Kostnader för placering av barn och ungdomar och vuxna med
beroendeproblematik är uppräknad från 2016 års nivå. Det saknas marginal för
flera placeringar inom budgetramen. Statens Institutionsstyrelse (SiS) har också
aviserat ”kraftiga förhöjda avgifter” för placeringar enligt LVU inför 2017.
Vad avser budgeten för flyktingmottagande så har den beräknats att fortfarande
vara i balans där intäkter från migrationsverket motsvarar verksamhetens
kostnader. Det finns dock en stor osäkerhet om denna beräkning kommer att hålla
och förutsättningar för att ha en budget i balans är svåra. Vår nuvarande
överenskommelse med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn
är uppsagd från 31 mars 2017. Mellan 1 april och 30 juni kommer ersättning för
belagda platser att fortsätta på samma nivå som för närvarande, det vill säga
1 900/dygn. Ersättning för obelagda platser kommer att täcka kostnader för bara
några dagar. En sänkning av ersättning till 1350 kr/dygn är aviserat från 1 juli
2017.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef 2016-11-21
– Individ- och familjeomsorg Internbudget 2017
– Attestlista för individ- och familjeomsorg 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/65

Fördelning av statsbidrag för mottagande av flyktingar
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att 1 410 tkr av statsbidraget utbetalas till Socialkontoret för uppstartskostnader
för HVB Skogsgläntan och ökade kostnader för socialkontorets handläggning av
ensamkommande barn ärenden.
___________

Ärendet
I maj 2016 startade Trosa kommun HVB verksamheten för ensamkommande barn i
lokaler tillhörande Stensunds Folkhögskola. Inför verksamhetens start behövde
lokalen verksamhetsanpassas utifrån krav från brandmyndigheter och Inspektion
för Vård och Omsorg (IVO). Ombyggnadskostnader uppgick till 439 tkr. En
föreståndare och övriga personal anställdes under tiden från februari till maj och
arbetade med förberedelse innan verksamheten kom i gång. Kostnader för personal
under denna period blev 279 tkr. Kostnader för andra inventarier uppgick till 135
tkr. Sammanlagt uppgick uppstartskostnader till 903 tkr.
Med anledning av det ökade antal ensamkommande barn som togs emot av Trosa
kommun framförallt under hösten 2015 förstärktes antal handläggare med en ny
socialsekreterare i början av året. Att utöka antalet socialsekreterare var
nödvändigt för att följa upp placeringar av de över 70 ensamkommande barn som
hade blivit anvisat till Trosa kommun. Ersättning från Migrationsverket utifrån
kommunens överenskommelse täcker enbart en tjänst.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2016-11-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/60

Internbudget 2017 Humanistiska nämnden - Barnomsorg
och utbildning
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna internbudget för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och
utbildning, inklusive nämnd 2017.
att godkänna attestlista för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning,
inklusive nämnd 2017.
Samtliga ledamöter (S) och (MP) deltar inte i beslutet till förmån för eget
budgetförslag.
___________

Ärendet
Budget 2017 innebär en total budgetram för Humanistiska nämnden – Barnomsorg
och utbildning, inklusive nämnd på 285 118 tkr. Föreliggande internbudget är
baserad på den av kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten.
Budget 2017 har reviderats under hösten med följande förändringar för
Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning;
 767 tkr ökad hyreskompensation
 2 900 tkr full uppräkning elev- och barnpeng

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-17
– Internbudget 2017 för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning
– Attestlista för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/65

Fördelning av statsbidrag för mottagande av flyktingar och
fördelning av medel från Humanistiska nämndens buffert
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att 225 tkr utbetalas till Skolkontoret av statsbidraget flyktingar för ökade
kostnader för språkintroduktion av ensamkommande barn 2016 och SFI 2016.
att Humanistiska nämndens buffert om 2 608 tkr utbetalas till Skolkontoret för
kostnader inom modersmålsenheten.
___________

Ärendet
I maj 2016 startade Trosa kommun HVB verksamheten för ensamkommande.
Dessa barn ges undervisning inom språkintroduktion i Södertälje och Nyköping.
Statsbidraget täcker i stort undervisningskostnaden men resekostnader och
startmånader ger kostnader som överstiger statsbidraget. Sammanlagt uppgår
dessa kostnader till 225 tkr för 2016.
Med anledning av fortsatt behov av modersmålsenhetens insatser utöver budget,
som pedagogisk kartläggning av barn som är nyanlända, insatser för
studiehandledning till barn som går i skolan, modersmålsundervisning, svenska
som andra språk och tolkinsatser finns även 2016 behov av att nyttja Humanistiska
nämndens buffert till dessa insatser.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/61

Bidrag 2017 till fristående gymnasieskolor, enskilt drivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt
interkommunal ersättning
Beslut
Humanistiska nämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att fastställa nya bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor samt
interkommunal ersättning att gälla från och med den 1 januari 20171.
att Trosa Kommuns bidragsbelopp för enskilt drivna gymnasieskolor fastställs på
följande sätt:
1. Trosa kommuns prislista redovisas enligt gällande lag med ett grundbelopp
varav 3 % administrativ kostnad redovisas, varav ersättning för skolmåltider
och ersättning redovisas och varav en moms på 6%1 redovisas i beslutet för
respektive program och vissa inriktningar.
2. Då endast ett samverkansavtal finns för ett nationellt program eller en
nationell inriktning inom gymnasieskolan skall detta pris utgöra Trosa
kommuns pris.
3. Då fler än ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell
inriktning inom gymnasieskolan skall medelpriset av dessa utgöra Trosa
kommuns pris.
4. Då samverkansavtal saknas för nationellt program eller en nationell
inriktning inom gymnasieskolan skall riksprislistan användas och utgöra
Trosa kommuns pris.
___________

Ärendet
Kommunens ersättning till fristående gymnasieskolor, skolor, enskilt drivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning ska
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten.

forts.
1

Riksdagen fattar beslut om eventuell sänkt momsersättning i slutet av året att gälla från och med

januari 2017, bidragsbeloppen kommer då att sänkas enligt Riksdagens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 77
Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, för de fristående och enskilt drivna
verksamheterna tillkommer en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av
grundbeloppet och momskompensation med
6 %1 på grundbelopp och administrativt påslag.
Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda
rättigheter.
Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat bidragsbeloppen för
2017. Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa
kommuns budget 2017. Till dessa elevpengsbelopp som fastställts i budget av
kommunfullmäktige skall tillföras eventuella särskilda satsningar som görs inom
förskola eller skola.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-17
– Bidragsbelopp till förskola och skola 2017

Kopia till
Kommunstyrelsen
Skolkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/62

Systematiskt kvalitetsarbete med regelbunden egentillsyn
av förskolan 2016
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna rapporten Humanistiska nämndens systematiska kvalitetsarbete med
regelbunden egentillsyn av förskola 2016.
___________

Ärendet
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen i förskolan uppfyller de centrala
kraven i författningar som till exempel skollagen och läroplanen för förskolan.
Huvudmannen ska se till att utbildningen och omsorgen är av en jämn och hög
kvalitet, så att alla barn ges förutsättningar att utvecklas i enlighet med de
nationella målen och att utbildningen därmed kompenserar för barns skiftande
förutsättningar och behov.
Huvudmannen måste kontinuerligt och långsiktigt styra och utveckla utbildningen i
förskolan mot de nationella målen om kvalitet och likvärdighet. I detta arbete ingår
att se till att centrala förutsättningar för barns lärande och utveckling är uppfyllda.
Resultat
2015 års avvikelse som gav ett utvecklingsområde - stödet till barn med annat
modersmål i att utveckla sitt modersmål är genomfört och säkrat. Rapporten visar
att huvudmannen tar ansvar för att kontinuerligt och långsiktigt styra och utveckla
utbildningen i förskolan mot de nationella målen om kvalitet och likvärdighet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-17
– Humanistiska nämndens regelbundna egentillsyn av förskola 2016
– Analys av förskola 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/64

Humanistiska nämndens systematiska kvalitetsarbete med
regelbunden egentillsyn av grundskola 2016
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna rapporten Humanistiska nämndens systematiska kvalitetsarbete med
regelbunden egentillsyn av grundskola 2016.
___________

Ärendet
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen i grundskolan uppfyller de centrala
kraven i skolförfattningar som till exempel skollagen, läroplanen för grundskolan
och skolförordningen. Huvudmannen ska se till att utbildningen är av en jämn och
hög kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen och att
utbildningen därmed kompenserar för elevernas skiftande förutsättningar och
behov. Genom att arbeta för detta ser huvudmannen till att alla elever får en
likvärdig utbildning.
Rapporten visar att huvudmannen tar ansvar för att kontinuerligt och långsiktigt
styra och utveckla utbildningen i skolan mot de nationella målen om kvalitet och
likvärdighet. I detta arbete ingår att se till att centrala förutsättningar för barns
lärande och utveckling är uppfyllda och att följa upp om skolorna har de
nödvändiga förutsättningarna samt att huvudmannen vidtar nödvändiga
förbättringsåtgärder, så att eleverna får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Förbättringsåtgärder
Ett antal prioriterade utvecklingsområden för 2017 har identifierat i denna rapport.
1.
2.
3.
4.
5.

Varje elev med stor frånvaro oroar.
Bemanning och utbildning inom modersmål och studiehandledning
Utveckla samsyn och övergång mellan förskoleklass och årskurs ett.
Särskilt observera och prioritera arbetet med att öka pojkars måluppfyllelse.
Fortsätta att löpande analysera elevers måluppfyllelse för snabba reaktioner
och för att kollegialt utveckla undervisningen/stöd.

forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 80

Redaktionell ändring i rapporten
I utskicket i samband med kallelsen till humanistiska nämndens sammanträde står
fel text på sidan 4 under punkten 1.5 i rapporten Humanistiska nämndens
systematiska kvalitetsarbete, förskoleklass och grundskola 2016. Rapporten har
korrigerats och det ska istället stå:
Samtliga skolenheter har skolbibliotek och upparbetat samarbete med
folkbiblioteken. Skolbibliotek används regelbundet i barns lärande och är en central
del i skolornas arbete med läsning.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-17
– Rapport: Humanistiska nämndens systematiska kvalitetsarbete, förskoleklass och
grundskola 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/63

Handlingsplan för närvaro – din närvaro är avgörande
Beslut
Humanistiska nämnden beslutar
att godkänna Handlingsplan för närvaro - Din närvaro är avgörande.
___________

Ärendet
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till
utbildning.
Skolplikten innebär också en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras
barn går till skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att
alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt. Antalet barn i
Sverige som har stor olovlig frånvaro ökar. Om skolfrånvaron fortsätter kan det leda
till långt större konsekvenser än förlorad skolgång. Forskningen visar på att det kan
leda till utanförskap och psykisk ohälsa.
I handlingsplanen tydliggörs huvudmannens ansvar vid elevs frånvaro och ger stöd
för analys av frånvaro, åtgärder och uppföljning. Handlingsplanen revideras av
skolkontoret årligen.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2016-11-17
– Handlingsplan för närvaro – Din närvaro är avgörande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/5

Övrig information från skolkontoret
Daniella Almcrantz, administrativ chef, informerar om följande:
 Månadsstatistik för skola och barnomsorg, oktober 2016
 Nytt utseende på förskolornas och skolornas webbsidor från och med den 1
december 2016.
Peter Bäckström, utvecklingsledare, informerar om följande:
 Matematikgruppen. Skolorna har nyligen genomfört ett matematiktest om
bland annat taluppfattning.
Mats Larsson, skolchef, informerar om följande:
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat rapporten Öppna
jämförelser – Grundskolan 2016, där Trosa kommun hamnar på plats 22 i
sammantaget resultat och plats 11 för meritvärden.
 Rekryteringar - förstärkning med en ytterligare skolkurator.
 Förskollärartätheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2016/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut:
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

5.13

Beslut om uppsägning av
plats på grund av obetalda
avgifter

2016-10-21

Mats Larsson,
skolchef

5.13

Beslut om uppsägning av
plats på grund av obetalda
avgifter

2016-10-21

Mats Larsson,
skolchef

5.13

Beslut om uppsägning av
plats på grund av obetalda
avgifter

2016-11-17

Mats Larsson,
skolchef

5.13

Beslut om uppsägning av
plats på grund av obetalda
avgifter

2016-11-17

Mats Larsson,
skolchef

5.13

Beslut om uppsägning av
plats på grund av obetalda
avgifter

2016-11-17

Mats Larsson,
skolchef

Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen
Period: 2016-09-26 – 2016-11-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-29

§ 84

Sida 20(21)

HN 2016/2

Övriga anmälningsärenden
Humanistiska nämnden har tagit del av följande ärenden:
Kommunfullmäktige
– Beslut 2016-09-21, § 73. Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige.
– Beslut 2016-09-21, § 67. Avsägelser och val. Carina Helenius-Lindgren (M) väljs
till ny ersättare i humanistiska nämnden på den plats som tidigare varit vakant
efter Katja Watts (M).
– Beslut 2016-10-26, § 85. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun per
31 augusti 2016.
– Beslut 2016-10-26, § 87. Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd (KS 2016/116).
– Beslut 2016-10-26, § 94. Svar på motion om TBE-vaccination för alla barn,
oavsett ekonomi (KF 2015/28).
Skolverket
– Beslut 2016-10-21. Trosa kommun beviljas statsbidrag för de lägre årskurserna i
grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
(Lågstadiesatsningen) läsåret 2016/17 (HN 2016/57).
– Beslut 2016-10-21. Trosa kommun beviljas statsbidrag för de lägre årskurserna i
grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
(Fritidshemssatsningen) läsåret 2016/17 (HN 2016/58).
Skolinspektionen
– Beslut 2016-09-29. Skolinspektionen godkänner Rudolf Steinerstiftelsen för
främjande av läkepedagogiska terapi- och familjevårdsformer som huvudman för
gymnasieskolan vid Ekgårdens gymnasiesärskola i Trosa kommun för utbildning på
det nationella programmet för estetiska verksamheter. Godkännandet avser
utbildning efter 30 juni 2017. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande
som huvudman för grundsärskola årskurserna 7–9 vid Ekgårdens
gymnasiesärskolan (HN 2016/12).
– Beslut 2016-11-07. Skolinspektionen avslutar ärendet avseende anmälan om
skolsituationen för en elev vid Fornbyskolan. Trosa kommun har utrett klagomålet
och vidtagit åtgärder som har följts upp (HN 2016/48).
Inspektionen för vård och omsorg
– Beslut 2016-10-06. Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet gällande
tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB Skogsgläntan
i Trosa (HN 2016/55).
Länsstyrelsen
– Beslut 2016-10-21. Länsstyrelsen har beslutat om fördelning av mottagande av
nyanlända invandrare genom anvisning (HN 2016/59).
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Socialkontoret
– 2016-10-11. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen. Kvartal 3, 2016: Det finns inga gynnande biståndsbeslut som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
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