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§ 56

Godkännande av dagordningen
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen med följande tillägg:
Nytt ärende om Humanistiska nämndens kvalitetsarbete gällande Fornbyskolan
hanteras efter ärende 6 på 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:
• Sommaren
• Kommunmottagande
• Integrationsstrategens pågående samarbete med arbetsförmedlingen
• Länsstyrelsen besöker Trosa under hösten för information och samverkan
kring kommunmottagande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Information om ensamkommande
Socialchef Graham Owen informerar om nytt ersättningssystem för
ensamkommande som trädde i kraft den 1 juli 2017. Information om hur
ersättningssystemet påverkar ekonomin presenteras i samband med nämndens
delårsuppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-08-29

§ 59

Sida 6(15)

HN 2017/4

Övrig information från socialkontoret
Graham Owen, socialchef, informerar bland annat om följande:
• Personalsituationen på socialkontoret, två nya socialsekreterare tillträder
under hösten.
• Möjligheten att samverka med närliggande kommuner, däribland Gnesta,
kring personal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Humanistiska nämnden

§ 60

Sammanträdesprotokoll
2017-08-29

Sida 7(15)

HN 2017/60

Humanistiska nämndens kvalitetsarbete, fritidshem 2017
Beslut
Humanistiska nämnden godkänner rapporten ”Humanistiska nämndens
systematiska kvalitetsarbete med regelbunden egentillsyn av fritidshem 2017.”
___________

Ärendet
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen i fritidshem uppfyller de centrala
kraven i skollagen för fritidshem. 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
fritidshemmen mot de nationella målen om kvalitet och likvärdighet. Huvudmannen
måste också följa upp och utveckla utbildningen utifrån de nationella mål som
fritidshemmen syftar till. I rapporten ” Humanistiska nämndens egentillsyn av
fritidshem” har skolchefen sammanställt huvudmannens ansvar och sökt bevis för
hur detta ansvar tas genom att analysera samtal med skolinspektionen i pågående
kommuntillsyn, verksamhetsbesök, föräldraenkäter, samtal med föräldrar, personal
och rektorer.
Resultat
De avvikelser som beskrivs ger utvecklingsområden för 2017-2018. Rektorerna
skall i en utvecklingsplan för respektive fritidshem beskriva hur man kommer att
arbeta läsåret 2017-2018 och då särskilt beakta:
1. Planera och genomföra åtgärder för att säkra studiero på fritidshemmen.
2. Rekrytera behöriga lärare. Samtliga fritidshem har behov av att säkra lagens
krav på behörig personal.
3. Ledning och styrning. Rektor skall i sitt pedagogiska ledningsarbete för att
säkra kvalitet beakta rådande förutsättning att en stor andel av personalen
saknar pedagogisk högskoleutbildning.
4. Prioritera fortsatt implementering av fritidshemmets reviderade uppdrag.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-08-22
– Humanistiska nämndens regelbundna egentillsyn av fritidshem 2017
– Utvecklingsplan för fritidshem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/46

Svar på motion om att stärka skolbarnsomsorgen, fritids
Beslut
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen anses genomförd.
___________

Ärendet
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 201703-15, § 23, att kommunfullmäktige ger humanistiska nämnden i uppdrag att
genomlysa fritidshemmens situation och ta fram en strategi/ handlingsplan i syfte
att stärka skolbarnomsorgens kvalitet.

Remissvar
Skolkontoret har tagit fram rapporten ”Humanistiska nämndens systematiska
kvalitetsarbete med regelbunden egentillsyn av fritidshem 2017” och en
utvecklingsplan för fritidshemmen med särskilda prioriteringsområden som
rektorerna ska arbeta med under läsåret 2017–2018. Rapporten och
utvecklingsplanen hanteras av humanistiska nämnden vid sammanträdet den 29
augusti 2017, Dnr 2017/60.
Rektorerna skall i en utvecklingsplan för respektive fritidshem beskriva hur man
kommer att arbeta läsåret 2017–2018 och då särskilt beakta:
• Planera och genomföra åtgärder för att säkra studiero.
• Arbeta för att säkra lagens krav på behörig personal.
• Ledning och styrning. Rektor skall i sitt pedagogiska ledningsarbete för att
säkra kvalitet beakta rådande förutsättning att en stor andel av personalen
saknar pedagogisk högskoleutbildning.
• Prioritera fortsatt implementering av fritidshemmets förtydligade uppdrag
samt den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och
samverkan. Delta i Skolverkets webbinarier och konferenser under hösten
2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Elin Insulander-Hjelm (S): bifall till motionen.
Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 61

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef 2017-08-22
– Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) 2017-03-14

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/62

Humanistiska nämndens kvalitetsarbete gällande
Fornbyskolan 2017
Beslut
1. Humanistiska nämnden godkänner ”Handlingsplan för kvalitetsarbetet gällande
Fornbyskolans fritidshem, förskoleklass och grundskola, i arbetet med att åtgärda
de brister Skolinspektionen påpekat i beslut 2017-08-28”.
2. Humanistiska nämnden kommer att följa arbetet vid nämndens möten fram till
Skolinspektionen godkänner insatserna.

Ärendet
Bakgrund
Skolinspektionen har 2017-08-29 meddelat beslut om att tilldela Trosa kommun ett
föreläggande för brister vid Fornbyskolan.
Handlingsplan
I rapporten ” Handlingsplan för kvalitetsarbetet gällande Fornbyskolans fritidshem,
förskoleklass och grundskola, i arbetet med att åtgärda de brister skolinspektionen
påpekat i beslut 2017-08-28” har skolchefen sammanställt hur rektor ges uppdrag
att visa hur de åtgärder som krävs tas för att säkra lösningar på de brister som
Skolinspektionen meddelat. Humanistiska nämnden kommer att följa arbetet vid
nämndens möten fram till Skolinspektionen godkänner insatserna.
Arbetet skall vara klart och redovisat till Skolinspektionen innan den 15 januari
2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Isoz (M): bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
– Humanistiska nämnden kommer att följa arbetet vid nämndens möten fram till
Skolinspektionen godkänner insatserna.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de kan fatta beslut enligt Lena Isoz (M) förslag och
finner att nämnden beslutar enligt Lena Isoz (M) förslag.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, 2017-08-28.
– Handlingsplan för kvalitetsarbete gällande Fornbyskolans fritidshem, förskoleklass
och grundskola i arbetet med att åtgärda de brister Skolinspektionen påpekat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/5

Övrig information från skolkontoret
Mats Larsson, skolchef, informerar om följande:
•
•
•
•
•

Månadsstatistik för barnomsorg och utbildning
Rekryteringar
Förskoleetablering
Kö till förskoleplats i kommunens förskolor. Skolkontoret följer regelbundet
inflyttningen och förskolekön.
I samband med skolstarten byttes det skoladministrativa programmet
Informentor ut mot ett nytt system, Skola24. I Skola24 kan vårdnadshavare
och lärare bland annat rapportera frånvaro.

Daniella Almcrantz, administrativ chef, informerar om följande:
• Antal elever från årskurs nio som går vidare till gymnasiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut:
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen
Period: 2017-05-22 – 2017-08-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HN 2017/2

Övriga anmälningsärenden
Humanistiska nämnden har tagit del av följande ärenden:
Skolinspektionen
– Beslut 2017-05-30. Skolinspektionen avslutar ärendet angående utbildning i
svenska för invandrare (SFI) i Trosa kommun med anledning av att Trosa kommun
vidtagit åtgärder i ärendet (HN 2017/51).
– Beslut 2017-06-15. Skolinspektionen lämnar anmälan till Trosa kommun för
utredning och eventuella åtgärder. Ärendet berör rätten till stöd för en elev vid
Fornbyskolan (HN 2017/54).
– Beslut 2017-06-16. Skolinspektionen avslutar tillsynen avseende huvudmannens
ansvarstagande för grundsärskola i Trosa kommun. Huvudmannen uppfyller
författningens krav inom de områden som har granskats (HN 2017/16).
– Beslut 2017-06-16. Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för
gymnasieskola. Huvudmannen uppfyller författningens krav inom de områden som
granskats. Skolinspektionen avslutar därför tillsynen för gymnasieskolan i Trosa
kommun (HN 2017/16).
– Beslut 2017-06-16. Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för
gymnasiesärskola. Huvudmannen uppfyller författningens krav inom de områden
som granskats. Skolinspektionen avslutar därför tillsynen för gymnasiesärskolan i
Trosa kommun (HN 2017/16).
– Beslut 2017-06-16. Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för
vuxenutbildning. Huvudmannen uppfyller författningens krav inom de områden som
granskats. Skolinspektionen avslutar därför tillsynen för vuxenutbildningen i Trosa
kommun (HN 2017/16).
– Begäran om komplettering 2017-07-17. Skolinspektionen begär kompletteringar i
ärendet avseende anmälan om skolsituationen för en elev vid Fornbyskolan (HN
2017/17).
– Beslut 2017-08-14. Skolinspektionen lämnar anmälan till Trosa kommun för
utredning och eventuella åtgärder. Anmälan gällde utbildning i svenska för
invandrare i Trosa kommun (HN 2017/59).
– Beslut 2017-08-21. Skolinspektionen avslutar ärendet gällande anmälan av
Skärlagskolan i Trosa kommun i de delar som avser kränkande behandling och rätt
till utbildning. Skolinspektionen förelägger Trosa kommun samt ger Trosa kommun
en anmärkning i de delar som avser rätt till stödinsatser och disciplinära åtgärder
(HN 2017/27).
Diskrimineringsombudsmannen
– Begäran om yttrande 2017-07-21. Diskrimineringsombudsmannen begär
kompletterande uppgifter från Trosa kommun angående anmälan om diskriminering
på Hedebyskolan (HN 2016/66).

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 65
Skolverket
– Beslut 2017-05-29. Beslut om bidragsram för statsbidrag Insatsbidrag för
nyanlända elevers lärande bidragsåret 2017/2018. Trosa kommun tilldelas en
bidragsram med 171 000 kronor. Bidragsramen reglerar taket för hur mycket
statsbidrag varje huvudman kan ansöka om (HN 2017/53).
– Beslut 2017-06-09. Skolverket beviljar statbidrag för handledare inom Läslyftet i
förskolan 2017/18. Statsbidraget uppgår till 343 000 kronor vilket innebär en total
nedsättning i tid på 70 procent.
– Beslut 2017-06-19. Skolverket har beslutat att delvis bevilja ansökan om
statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2017/18. Trosa kommun beviljas
utbetalning med 90 000 kronor (HN 2017/57).
– Beslut 2017-06-27. Skolverket har beslutat att godkänna Trosa kommuns
redovisning utan återkrav gällande statsbidrag för omsorg, nätter och helger år
2016 (HN 2016/22).
– Beslut 2017-07-17. Skolverket beslutar att godkänna Trosa kommuns redovisning
av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie
undervisningstid 2016 utan återkrav. Trosa kommun beviljades 300000 kronor i
statsbidrag (HN 2016/30).
Förvaltningsrätten i Linköping
– Dom 2017-07-21. Förvaltningsrätten avslår Almens Äventyrsförskolor AB
överklagande av humanistiska nämndens beslut den 29 november 2016.
Humanistiska nämndens beslutade att avslå Almens Äventyrsförskolors ansökan om
rätt till bidrag för pedagogisk omsorg (HN 2016/40).
Kommunfullmäktige
– Beslut 2017-06-14, § 50. Budget 2018 för Trosa kommun
Kommunstyrelsen
– Beslut 2017-05-31, § 68. Handlingsplan Våld i nära relationer, Trosa kommun.
– Beslut 2017-05-31, § 69. Svar på revisionsrapport – Granskining av
brukarundersökningar.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
– Beslut 2017-07-05. Länsstyrelsen avslår Trosa kommuns ansökan om förlängning
av statsbidrag för insatsen att utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter ”Trosa kraftsamling” med anledning att det gått för lång tid och
projekt har inte påbörjats (HN 2016/41).
– Beslut 2017-08-14. Länsstyrelsen beslutar om återkrav av statsbidrag med
beloppet 277 000 kronor för år 2016 för att stärka och utveckla verksamheter med
flyktingguider och familjekontakter med anledning av att Trosa kommun ännu inte
startat insatsen ”Trosa kraftsamling” (HN 2016/41).

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 65
Länsstyrelsen i Jönköpings län
– Beslut 2017-06-13. Länsstyrelsen avslår Trosa kommuns ansökan om 769 500
kronor för insatsen ”Trosa Vänner Välkomnar TVV”, inom ramen för § 37a
förordningen om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktigguider och familjekontakter. Ansökan avslås på grund av medelbrist (HN
2016/41).
Socialkontoret
– 2017-07-07. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen. Kvartal 2, 2017: Det finns inga gynnande biståndsbeslut som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

