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§ 30

Godkännande av dagordningen
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/3

Samverkan socialkontor och skolkontor
Socialchef Graham Owen och skolchef Mats Larsson informerar bland annat om
följande:
 Integrationsstrategens arbete.
 Elevhälsans samarbete med socialkontoret.
 Rättegång med anledning av hot och våld mot tjänsteman.
 Senaste möte med styrgruppen för ”Skottlandsmodellen”.
Skottlandsmodellen är en tvärprofessionell samverkansform mellan skola,
socialkontor, fritids och hälsovården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/42

Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för Humanistiska
nämnden, Individ- och familjeomsorgen
Beslut
1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2017 till
kommunstyrelsen.
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017.
3. Individ- och familjeutskottets buffert överförs till enhet 63340 för att finansiera
ökade placeringar av barn och ungdomar.
___________

Ärendet
Individ- och familjeomsorgens kvartalsuppföljning visar ett utfall om - 500 tkr för
alla verksamheter. Vid uppföljningstillfället har verksamheten Ekonomi- och
Vuxenenheten ett prognostiserat överskott på 1 815 tkr medan barn- och
familjeenheten har ett underskott på – 3 538 tkr. Vad gäller verksamheten för
ensamkommande barn finns en stor osäkerhet i prognosen. Från 1 juli 2017 träder
ett nytt ersättningssystem i kraft som innebär lägre ersättning och det finns
osäkerhet beträffande antal barn som Trosa kommun kommer att ha fortsatt ansvar
för framöver.
Helårsprognosen är att verksamheten får ett utfall om -500 tkr, inklusive nämndens
buffert.
Budgeten är 25 364 tkr.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2017-04-24
– Kvartalsuppföljning 2017-03-31

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/43

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 för
Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorgen
Beslut
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 för humanistiska nämnden, individoch familjeomsorgen.
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget
budgetförslag.
Miljöpartiet deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag.
___________

Ärendet
Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget
2018 för individ- och familjeomsorgen med Humanistiska nämndens mål.
I budgetramen är rationaliseringar inlagda om totalt 46 tkr.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2017-04-24.
– Förslag till budget 2018, individ- och familjeomsorgen

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/44

Handlingsplan våld i nära relationer
Beslut
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner upprättad handlingsplan för våld i nära relation, Trosa
kommun.
___________

Ärendet
Handlingsplanen avser våld i nära relationer och utgår från Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOFS 2014:4).
Handlingsplanen är en revidering och utvidgning av handlingsplanen som antogs av
Humanistiska nämnden 2013-01-29. Den nya handlingsplanen avspeglar ändringar
i lagstiftningen och nuvarande kunskap om området.
Handlingsplanen skall vara ett levande dokument som kommer att följas upp varje
år och revideras vid behov. Som ett komplement till handlingsplanen har
socialkontoret utformat specifika rutiner kring handläggning av våld i nära
relationer.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, 2017-04-25.
– Handlingsplan Våld i Nära Relationer daterad 2017-04-25

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/4

Övrig information från socialkontoret
Graham Owen, socialchef, informerar bland annat om följande:
 Personalsituationen på socialkontoret.
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer under våren att genomföra
två tillsyner. Den ena tillsynen berör handläggningen om ekonomiskt bistånd
och den andra tillsynen handlar om socialtjänstens uppföljning av vården
gällande barn och ungdomar placerade på hem för vård eller boende (HVB).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/42

Kvartalsrapport med helårsprognos 2017 för Humanistiska
nämnden, barnomsorg och utbildning
Beslut
1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2017 till
kommunstyrelsen.
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017.
___________

Ärendet
Prognosen för Barnomsorg – Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2017
till 2 241 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central
buffert. Helårsprognosen för modersmålsenheten visar ett underskott på 1 500 tkr.
Antalet elever med utbildning enligt Skollagen, innehållande insatser från
modersmålsenheten som kartläggning av språkkunskaper och utbildningsbakgrund,
modersmål samt studiehandledning på annat språk än svenska är en
verksamhetsvolym utöver ram. Humanistiska nämndens buffert beräknas täcka
dessa kostnader. Successivt närmar vi oss en verksamhet i balans med ram.
Inflyttningssiffrorna det senaste året och bostadsproduktionen indikerar fortsatt hög
beläggning i förskolan och skolan. Planeringsarbete pågår för utökning av antalet
platser i förskola och skola.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-04-24
– Kvartalsuppföljning 2017-03-31

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/43

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020, Humanistiska
nämnden, barnomsorg och utbildning
Beslut
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 för humanistiska nämnden,
barnomsorg och utbildning.
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget
budgetförslag.
Miljöpartiet deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag.
___________

Ärendet
Budgetarbete för 2018 pågår och föreliggande budget utgör aktuella
ramförutsättningar för detaljbudget för Barnomsorg och utbildning.
Budget för Barnomsorg – Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2018 till
298 770 tkr. Humanistiska nämndens buffert är medräknad.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-03-06
– Förslag till budget 2018, barnomsorg och utbildning

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/37

Tillsyn av den fristående förskolan Dalbystugan
Beslut
1. Humanistiska nämnden godkänner genomförd tillsyn våren 2017 av den
fristående förskolan Dalbystugan.
2. Humanistiska nämnden beslutar med stöd av helhetsbedömningen i
genomförd tillsyn enligt nämndens sanktionstrappa ”Ingen åtgärd”.
___________

Ärendet
Trosa kommun har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Dalbystugan under
våren 2017. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i
verksamheten. Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten
avviker ifrån de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och
övriga författningar.

Förskola bedrivs som en ekonomisk förening med organisationsnummer
716424-1122. Vid tillsynen var 25 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i förskolan. Huvudman för förskolan är den ekonomiska föreningen Föräldrakooperativet Dalbystugan. Förskolechef och personal har adekvat pedagogisk utbildning och erfarenhet.

Helhetsbedömning
Helhetsbedömningen av verksamheten föranleder ”Ingen åtgärd” från Trosa
kommun enligt Humanistiska nämnden sanktionstrappa.

Bedömningar
Förskolan har en fungerande verksamhet. Förskolechef, personal, styrelserepresentant och vårdnadshavare som samtalat med ger en samstämmig
bild att förskolan erbjuder trygg omsorg. Föräldrar uttrycker att det är en
välfungerande förskola och de uppskattar att det är lätt att samtala med
personal och att det fungerar bra exempelvis vid hämtning och lämning.
Förskolan har goda materiella resurser med fungerande yttre och inre miljö.
Den dokumentation vi har tagit del av visar tillsammans med verksamhetsbesök att förskolan arbetar mot målen i förskolans läroplan och att förskolan har ett kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamheten.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2017-03-28
Kopia till:
Skolkontoret
Dalbystugan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/38

Tillsyn av den fristående förskolan Lagnö barn
Beslut
1. Humanistiska nämnden godkänner genomförd tillsyn våren 2017 av den
fristående förskolan Lagnö barn.
2. Humanistiska nämnden beslutar med stöd av helhetsbedömningen i genomförd
tillsyn enligt nämndens sanktionstrappa ”Ingen åtgärd”.
___________

Ärendet
Trosa kommun har genomfört tillsyn av den fristående förskolan Lagnö barn under
våren 2017. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i
verksamheten. Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten
avviker ifrån de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och
övriga författningar.
Förskola bedrivs som en ekonomisk förening med organisations nummer 7696109656. Vid tillsynen var 27 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i förskolan. Huvudman
för förskolan är den ekonomiska föreningen Föräldrakooperativet Lagnö barn.
Förskolechef och personal har adekvat pedagogisk utbildning och erfarenhet. Det
arbetar åtta personer på förskolan, motsvarande ca sex heltider. Lagnö barn ligger i
en lantlig gårdsmiljö med mycket goda möjligheter till verksamhet i naturen.
Förskolan erbjuder bra kvalitet på den mat som serveras från eget kök.

Helhetsbedömning
Helhetsbedömningen av verksamheten föranleder ”Ingen åtgärd” från Trosa
kommun enligt Humanistiska nämnden sanktionstrappa.

Bedömningar
Förskolan har en fungerande förskoleverksamhet. Förskolechef, personal,
styrelserepresentant och vårdnadshavare som vi samtalat med ger en samstämmig
bild att förskolan erbjuder en trygg omsorg. Föräldrar uttrycker att det är en
välfungerande förskola och de uppskattar att det är lätt att samtala med förskolans
personal. Förskolan har goda materiella resurser med fungerande yttre och inre
miljö. Den dokumentation vi har tagit del av visar tillsammans med
verksamhetsbesök att förskolan arbetar mot målen i förskolans läroplan och att
förskolan har ett kvalitetsarbete för att utveckla och säkra verksamheten.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-03-28
Kopia till:
Skolkontoret
Lagnö barn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/39

Humanistiska nämndens Kvalitetsbokslut 2016 för
Barnomsorg och Utbildning
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner rapporten ”Humanistiska nämndens
Kvalitetsbokslut 2016 för Barnomsorg och Utbildning”.
___________

Ärendet
I Humanistiska nämndens regelbundna egentillsyn bedöms verksamhetens kvalitet i
förhållande till krav i skollagen. I kvalitetsbokslutet summeras verksamhetens
resultat och avstämning av dessa görs mot beslutade mål 2016.
Kvalitetsbokslutet identifierar utvecklingsåtgärder och beskriver hur kvalitetsarbetet
skall bedrivas 2017.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-04-19
– Rapport: Humanistiska nämndens Kvalitetsbokslut 2016 för Barnomsorg och
Utbildning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/40

HN egentillsyn av Trosa gymnasium och gymnasieskola och
gymnasiesärskola som erbjuds i samverkansavtal med
andra kommuner
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner rapporten ” Trosa gymnasium och
gymnasieskola och gymnasiesärskola som erbjuds i samverkansavtal med andra
kommuner”.
___________

Ärendet
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen uppfyller de centrala kraven i
författningar som till exempel skollagen, läroplanen för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan och skolförordningen. Huvudmannen ska se till att utbildningen
vid skolenheterna är av en jämn och hög kvalitet, så att alla elever ges
förutsättningar att nå de nationella målen och att utbildningen därmed
kompenserar för barns och elevers skiftande förutsättningar och behov. Genom att
arbeta för detta ser huvudmannen till att alla elever får en likvärdig utbildning.
Det är en elevs hemkommun som är ansvarig för mottagande till
gymnasiesärskolan, och att det föregås av en utredning.
Rapporten
Rapporten visar att huvudmannen tar ansvar för att kontinuerligt och långsiktigt
styra och utveckla utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mot de
nationella målen om kvalitet och likvärdighet.

Förbättringsåtgärder
Ett prioriterat utvecklingsområden för 2017 har identifierat i denna rapport.
1. Fortsätta med valda strategier som ger effekt att löpande analysera elevers
måluppfyllelse för snabba reaktioner och stöd dialog med utbildningsgivare.
Tät uppföljning av de elever som oroar.
2. Samtal med utbildningsanordnare där betygspoängen är låga om vilka satsningar som görs för att höja resultaten.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-04-19
– Rapport: ” Trosa gymnasium och gymnasieskola och gymnasiesärskola som
erbjuds i samverkansavtal med andra kommuner”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/41

HN egentillsyn av vuxenutbildning 2016–2017
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner rapporten ” Humanistiska nämndens egentillsyn
vuxenutbildning 2016–2017”.
___________

Ärendet
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen uppfyller de centrala kraven i
författningar som till exempel skollagen, läroplanen för vuxenutbildningen.
Huvudmannen ska se till att utbildningen vid skolenheterna är av en jämn och hög
kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen och att
utbildningen därmed kompenserar för barns och elevers skiftande förutsättningar
och behov. Genom att arbeta för detta ser huvudmannen till att alla elever får en
likvärdig utbildning.

Förbättringsåtgärder
Ett prioriterat utvecklingsområden för 2017 har identifierat i denna rapport.
1. Säkra att individuella studieplaner upprättas oavsett utbildningsanordnare.
2. Säkra att information, motiverande stöd ges till personkretsen som är behöriga att följa särskild utbildning för vuxna.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-04-19
– Rapport: Humanistiska nämndens egentillsyn vuxenutbildning 2016–2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017/18
2017/19
2017/20
2017/21
2017/22

Yttrande över ansökningar om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskolor i närliggande
kommun
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner skolchefens och administrativa chefens yttrande
i tjänsteskrivelsen 2017-04-20 gällande ansökningar om etablering av fristående
gymnasieskolor i närliggande kommun.
___________

Ärendet
Trosa kommun har av Skolinspektionen ombetts att yttra sig över fem ansökningar i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandena avser ansökningar om
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning samt
utökning av verksamhet för fristående gymnasieskolor i Nyköpings kommun och
Södertälje kommun. Ansökningarna gäller för möjlig start fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Följande ansökningar har inkommit för yttrande:
1. Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Nyköping Strand
Utbildningscentrum i Nyköpings kommun. Ansökan har hos skolinspektionen Dnr
37-2017:926 och avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet särskild variant
mathantverk.
2. Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Nyköping Strand
Utbildningscentrum i Nyköpings kommun. Ansökan har hos skolinspektionen Dnr
37-2017:1028 och avser Hotell- och turismprogrammet inriktning upplevelser och
aktiviteter.
3. Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid den fristående gymnasieskolan Nyköping Strand
Utbildningscentrum i Nyköpings kommun. Ansökan har hos skolinspektionen Dnr
32-2017:1020 och avser utökning med det nationella handels- och
administrationsprogrammet med inriktningen administrativ service.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Nyköping i Nyköpings kommun.
Ansökan har hos skolinspektionen Dnr 32-2017:1035 och avser utökning med 4
nationella program: Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen
handel och service, Hantverksprogrammet med inriktningen frisör, Barn- och
fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete samt socialt arbete och
Vård- och omsorgsprogrammet.
5. Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Örjanskolan i Södertälje kommun. Ansökan har hos
skolinspektionen Dnr 32-2017:1039 och avser utökning med det nationella
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse med bilagor från Mats Larsson, skolchef och Daniella Almcrantz,
administrativ chef, 2017-04-20.

Kopia till:
Skolinspektionen
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Övrig information från skolkontoret


Nämnden har tagit del av månadsstatistik för barnomsorg och utbildning,
april 2017.

Peter Bäckström, utvecklingsledare, informerar om följande:





Ansökta och beviljade statsbidrag samt kommande statsbidragsansökningar.
Ärenden hos Skolinspektionen.
Skolinspektionens föreläsning på Skolriksdagen 2017.
Trosapedagogerna – en pedagogisk plattform.

Mats Larsson, skolchef, informerar om följande:



Nytillsatt rektor på Fornbyskolan börjar i augusti 2017.
Pågående rekryteringar.

Daniella Almcrantz, administrativ chef, informerar om följande:


Förslag till ny lag om studiestartstöd. Enligt regeringens förslag ska lagen
om studiestartstödet träda ikraft den 2 juli 2017. Trosa kommun har anmält
intresse att använda sig av stödet.

Fråga om klasstorlekar till hösten
 Elin Insulander Hjelm (S) ställer frågan till skolkontoret om klasstorlekarna
till hösten.
 Skolchef Mats Larsson svarar att klasserna till hösten inte är klara än.
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Anmälan av delegeringsbeslut
Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut:
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen
Period: 2017-03-06 – 2017-04-23.
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

4.1

Upprättat aktiva åtgärder

170327

Maria Jönsson,
förskolechef

4.2

Upprättat plan för 2017

170327

Maria Jönsson,
förskolechef

5.12

Uppsägning av platser pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

5.12

Uppsägning av platser pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

5.12

Uppsägning av platser pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

5.12

Uppsägning av platser pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

5.12

Uppsägning av plats pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

9.6

Uppsägning av plats pga.
obetalda avgifter

170419

D. Almcrantz,
admin. chef

9.6

9.6
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Övriga anmälningsärenden
Humanistiska nämnden har tagit del av följande ärenden:
Förvaltningsrätten i Linköping
– Underrättelse 2017-04-03. Möjlighet till yttrande över inkommen överklagan av
Humanistiska nämndens beslut angående beslut om rätt till bidrag för Almens
äventyrsförskolor AB (HN 2016/40).
Skolverket
– Beslut 2017-03-14. Skolverket godkänner redovisningen avseende statsbidrag för
Lågstadiesatsningen 2015/2016 (HN 2016/57).
– Beslut 2017-03-21. Trosa kommun beviljas statsbidrag för handledare inom
Läslyftet för läsåret 2017/2018. Statsbidraget beviljas med 55 500 kronor vilket
motsvarar en total nedsättning i tid på 10 procent (HN 2017/31).
– Beslut 2017-03-24. Skolverket beviljar inte Trosa kommun statsbidrag för
utbildning i svenska för invandrare 2017 (HN 2017/33).
– Beslut 2017-03-29. Trosa kommun beviljas statsbidrag för inrättandet av
karriärtjänster för lärare bidragsåret 2017/2018. Statsbidraget beviljas med 1 445
tkr motsvarande 17 förstelärare (HN 2017/35).
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
– 2017-04-07. Meddelande om tillsyn och begäran av handlingar avseende
handläggningen av ekonomiskt bistånd vid humanistiska nämnden i Trosa kommun.
IVO har förutom Trosa kommun valt ut ytterligare fyra kommuner för granskning
(HN 2017/36).
– Beslut 2017-04-19. IVO avslutar ärendet efter nämndens rapportering av
åtgärder utifrån den tillsyn som IVO genomfört av handläggningen av ett
barnavårdsärende under februari 2015 (HN 2016/37).
Kommunfullmäktige
– Beslut 2017-03-15, § 9. Bidrag 2017 till fristående gymnasieskolor, enskilt drivna
förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning.
Kommunstyrelsen
– Beslut 2017-03-01, § 5. Anvisningar för budget 2018 och planer 2019–2020.
– Beslut 2017-03-01, § 7. Investeringsmedel för inventarier till ny skolpaviljong på
Skärlagskolan.
Socialkontoret
– 2017-04-03. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen. Kvartal 1, 2017: Det finns inget gynnande biståndsbeslut som
ej har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
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