VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning
Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-13

Sid 1 av 22

Kommunhuset Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2014-02-13, kl. 15.00-17.20

Beslutande
(M), ordförande

Marie Bladholm

Tjänstgörande ersättare

Allan Sooman (FP), 1e vice ordförande
Karin Aaseby (S), 2e vice ordförande
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)
Ann-Kristin Särnbrink (S)
Henrik Paulsen (S)
Iréne Ulfvin (M) §§ 1-6
Jasmin Farid (M) § 7

Ersättare
Jasmine Farid (M) §§ 1-6
Jan Dolk (KD)
Mikael Lindström (S)
Marielle Forstadius (S)
Daniel Hallander (S)
Övriga deltagare

Monica Fransson, föredragande
Catharina Lebel, föredragande

Utses att justera

Karin Aaseby

Sekreterare

Malin Nyberg

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.
Justeringens tid och plats Tisdag 18 februari, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.
Protokollet innehåller

§§ 1-7

Underskrifter

Sekreterare ……………………………………………………………
Malin Nyberg
Ordförande ……………………………………………………………
Marie Bladholm
Justerande …………………………………………………..................
Karin Aaseby

Anslag om justering
uppsatt

2014-02-19………….………………………………………………………

Anslaget skall
tas ned

2014-03-17…….…………………………………………………………..

Underskrift

……………………………………………………………………………

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-13

Sid 2 av 22

Innehållsförteckning

justering

|

FINANSIERINGSNÄMNDEN FÖR UTBILDNING FÖREGÅENDE PROTOKOLL

3

DRIFT AV FÖRSKOLA I VÄSTRA MÖRTNÄS

4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SAMT RAPPORTERING AV UPPFÖLJD
INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2013

10

MUNTLIG INFORMATION OM ÅRETS PEDAGOG

14

DELGIVNINGAR

15

DELEGATIONSBESLUT

17

SKOLSKJUTSÄRENDE PÅ RUNMARÖ

19

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-13

Sid 3 av 22

Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 1
Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 2
Drift av förskola i Västra Mörtnäs
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Förskolan i Västra Mörtnäs ska erbjudas en fristående anordnare av
förskoleverksamhet.
2. Anordnare utses utifrån de kriterier och den inriktning som anges i
ärendet.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun planerar att uppföra en förskola i Västra Mörtnäs med
plats för minst 100 förskolebarn. Förskolan kommer att byggas och ägas av
Värmdö kommun. Förskolan bedöms vara inflyttningsklar i december 2014.
Förvaltningen föreslår att förskolans drift erbjuds en fristående anordnare i
syfte att undersöka intresse från fristående anordnare har dessa inbjudits att
anmäla det till kommunen. Verksamhet med inriktning lek, matematik,
språk eller skapande föreslås prioriteras.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-02-04
Inbjudan att visa intresse
Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar
1. Att driften av förskolan i Västra Mörtnäs ska erbjudas den
kommunala utföraren proVarmdo för att möjliggöra en så snabb start
som möjligt.
2. Återremittera beslut om kriterier och inriktning och uppdra till
förvaltningen att återkomma snarast med tydligare
upphandlingsunderlag.
Allan Sooman (M) yrkar avslag på Strömbäcks yrkanden punkt 1 och 2 och
bifall till kontorets förslag.
Strömbäck yrkar vidare på följande tillägg till förvaltningens förslag punkt 1
om hennes yrkande punkt 1 faller: Förskolan i Västra Mörtnäs endast ska
erbjudas fristående anordnare som kan garantera att eventuell vinst
återinvesteras i verksamheten och kommer Värmdös barn till godo.
Karin Aaseby (S) yrkar bifall till Strömbäcks yrkande punkt 1 och 2 samt
yrkar på följande tillägg
”Att en risk- och konsekvensanalys görs avseende kommunala förskolor om
det utses en fristående anordnare”,
samt yrkar
1. att förvaltningen ges i uppdrag att tillse att beslut om etablering
enligt punkt 1. inte påverkar den kommunala ekonomin negativt.
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2. att anordnaren garanterar att förskolan uppfyller
Naturskyddsföreningens krav på en giftfri förskola. Att anordnaren
har kollektivavtal, meddelarfrihet i nivå med med offentlig
förvaltning.
Sooman yrkar avslag på Strömbäcks tilläggsyrkande samt Aasebys
tillägssyrkande och yrkanden punkt 1-2.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 1 eller enligt Strömbäcks yrkande punkt 1 och finner att
nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Strömbäcks
yrkande röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 1).
Voteringslista 1
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 1 eller Strömbäcks tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Strömbäcks
tilläggsyrkande röstar nej.”
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Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 2).
Voteringslista 2
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)

X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden vill att ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras enligt Strömbäcks yrkande punkt 2 och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om Aasebys tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Aasebys tilläggsyrkande röstar nej, den som avslår
Aasebys tilläggsyrkande röstar ja.”
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet.
(voteringslista 3).
Voteringslista 3
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
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X
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Aasebys yrkande punkt 1 avslås eller
bifalles och finner att yrkandet avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet. 1
avstod. (voteringslista 4).
Voteringslista 4
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Aasebys yrkande punkt 2 avslås eller
bifalles och finner att yrkandet avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 3 nej-röster att avslå yrkandet. 1
avstod. (voteringslista 5).
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Voteringslista 5
Ja
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

Nej

Avstår

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)

X
X
X

Siv Strömbäck (MP)
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag punkt 2 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande samt
lämnar följande skriftliga reservation:
”Socialdemokraterna krävde att den nya förskolan i Västra Mörtnäs ska
skötas av kommunen, inte en fristående utövare, eftersom det nu blir stor
överkapacitet i andra kommunala förskolor. Kommunal drift skulle
dessutom göra att verksamheten kom igång fortare.
Vi menar att det är oansvarigt mot den kommunala ekonomin och i
förlängningen skattebetalarna, att bygga en ny förskola med 100 platser och
erbjuda det till en fristående aktör, utan att samtidigt hantera frågan om
överskott på platser i norra Gustavsberg. Vi riskerar nu i stället att akut stå
med tomma, dyra lokaler och kanske säga upp personal, i stället för att
hantera frågan om överkapacitet bland annat i norra Gustavsberg
ansvarsfullt med god framförhållning.
Vi krävde också att den fristående utövaren skulle ha kollektivavtal, att
beslutet om en fristående utövare inte skulle påverka den kommunala
ekonomin negativt och att förvaltningen skulle utreda de ekonomiska och
personella konsekvenserna av beslutet.
Vi yrkade också att anordnaren garanterade att förskolan uppfyllde kraven
på en giftfri förskola, mot bakgrund av det senaste årens larmrapporter om
skadliga ämnen i våra närmiljö. Vi menar dessutom att kriterierna och
intriktningen i upphandlingsunderlaget var alldeles för oprecisa och saknade
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-13

Sid 9 av 22

kvalitetsambitioner vilket stärker vårt gemensamma ställningstagande att
tillsammans med MP yrka på återremiss av upphandlingsunderlaget.
Siv Strömbäck (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”I början av hösten 2014 beräknas en inflyttning av många familjer med
barn i förskoleåldern i området Västra Mörtnäs. Av den anledningen
planerar Värmdö kommun att uppföra en förskola i Västra Mörtnäs för
minst 100 förskolebarn. Nu har Finansieringsnämnden för utbildning
beslutat att förskolans drift endast ska erbjudas fristående anordnare, vilket
riskerar att fördröja starten av förskolan under avsevärd tid.
Tiden för upphandlingar och överklaganden med, som nu, 12 fristående
anordnare kommer troligen att innebära att förskolan kan starta först i
februari 2015. Vi anser att de kriterier och den inriktning som anordnare ska
utses ifrån är otillräckliga och att man måste ta fram ett tydligare underlag.
Annars är risken stor för att man får många överklaganden, vilket kan
komma att fördröja starten ytterligare.
Man kan fråga sig vad som är viktigast, att barnen får sin förskola så snart
den är färdigbyggd i höst eller att förskolan drivs av en privat aktör och
barnen måste spridas ut till andra förskolor tills upphandlingar och
överklaganden är avslutade? Vi i miljöpartiet är i grunden positiva till
fristående förskolor med en bra pedagogik och med en garanti för att man
återinvesterar vinsten i verksamheten så att det kommer barnen till godo.
Men att som politiker driva privatisering till varje pris är ingenting vi ställer
oss bakom.
Miljöpartiet de Gröna i Värmdö anser därför att driften av förskolan i Västra
Mörtnäs ska erbjudas den kommunala utföraren Provarmdo för att
möjliggöra en så snabb start som möjligt.”
________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 3
Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd
internkontrollplan år 2013
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år
2013 för finansieringsnämnden för utbildning samt överlämnar
densamma till kommunstyrelsen.
2. Föreslår att inte nyttjade medel avseende utredningen kring barn i
behov av särskilt stöd för grundskolan, 903 tkr, ombudgeteras till
2014 via resultatbalansering.
3. Godkänner internkontrollrapporten för år 2013 och lämnar
rapporten till kommunstyrelsen.
4. Verksamhetsberättelsen kompletteras med några reslutatmått
exempelvis för elever i behov av särskilt stöd och karriärtjänster.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för utbildning redovisar ett överskott mot budget på
17,3 mnkr för 2013. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom
pengsystem eller ersättningsmodeller. Det innebär att budgetavvikelser
huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal
barn/elever avviker mot budgeterat antal.
Överskottet är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 9,8 mnkr,
grundskola och särskola + 4,4 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI +
1,7 mnkr samt övriga avvikelser + 1,4 mnkr.
Nämnden ska varje år anta en särskild internkontrollplan för den interna
kontrollen och resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen, med
utgångspunkt från antagen plan.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-01-31
Verksamhetsberättelse FNU 2013
Rapport Internkontroll FNU 2013
Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar att verksamhetsberättelsen kompletteras med
några resultatmått exempelvis för elever i behov av särskilt stöd och
karriärtjänster.
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Henrik Paulsen (S) yrkar på följande tillägg, att nämnden hos
Kommunfullmäktige hemställer om att nämndens överskott om 17,3
miljoner återförs till nämnden för att användas till en högre måluppfyllelse,
bland annat att Värmdö ska bli en av länets bästa skolkommuner till 2018.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar avslag på Paulens yrkande.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Paulsens tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Paulsens
yrkande röstar nej.”
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 6).
Voteringslista 6
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)

X
X
X
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Bladholms yrkande avslås eller bifalles
och finner att yrkandet bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar in följande protokollsanteckning:
”Av verksamhetsberättelsen för 2013 framgår det att nämnden går med ett
överskott om 17,3 mnkr. Av samma berättelse framgår det att
justering
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måluppfyllelsen är mindre bra, två mål har uppfyllts, två mål har inte
uppfyllts samt ett mål har delvis uppfyllts.
Ett mål som inte uppfyllts är målet att Värmdö kommun ska bli en av länets
fem bästa skolkommuner till 2014. Detta mål bestämdes redan under förra
mandatperioden. I början av denna mandatperiod låg Värmdös skolor på
nionde plats i länet i SKL:s ranking av Sveriges skolor. Därefter har
Värmdös skolor stadigt sjunkit till 15:e plats för kalenderåret 2012. Till
detta kommer att meritvärdet är lågt, att nästan 20 procent av eleverna går ut
ur grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen samt att läs och
skrivkunnigheten skulle kunna vara mycket bättre. Av de kundenkäter
kommunen gör framgår dessutom, bland annat, att endast 42 % av barnen i
årskurs 8 svarar jakande på frågan om ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag får lust att lära mig mer”. För årskurs fem är motsvarande siffra något
bättre då den uppgår till 71 %. Just sistnämnda omständighet finner vi vara
särskilt alarmerande eftersom ett framgångsrikt lärande bygger på elevens
lust att lära sig.
Det finns således mycket som kan och bör göras för att Värmdös skolor ska
bli mycket bättre än vad de är idag. Det är inte bara viktigt för att varje barn
ska få bästa möjliga start i livet, det är även av avgörande betydelse för att
Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och för att
välfärden ska kunna värnas. Dessutom är en bra skola något som
Värmdöborna borde kunna förvänta sig med hänsyn till att
kommunalskatten, så när som på några ören, sedan länge varit den högsta i
länet. Eller uttryckt på ett annat sätt, som det är idag får Värmdöborna dålig
valuta för de pengar de investerar/betalar i kommunalskatt.
Mot bakgrund av de ovan beskrivna förhållandena föreslog vi
socialdemokrater att nämndens överskott om 17,3 mnkr skulle återföras till
nämnden för att under 2014 användas till att förbättra skolan och därmed
måluppfyllelsen. Satt i relation till skolornas totala budget om runt en
miljard kronor är det inte så mycket pengar men rätt använt menar vi att
beloppet ifråga skulle kunna göra skillnad.
Vårt förslag vann dock inte något gehör hos majoriteten, som tydligen är
nöjda med sakernas tillstånd. Viktigare är tydligen att visa ett stort
överskott, sen gör det inte så mycket att skolverksamheten, och även annat,
bara blir sämre och sämre. För oss socialdemokrater är detta fullständigt
obegripligt sett ur perspektivet att vi ser politiken som ett förtroendeuppdrag
som vi politiker erhållit av medborgarna/Värmdöborna.
Utöver de volymavvikelser som vi kan konstaterande är det oroande att en
del av överskottet handlar om att tilläggsbeloppen för grundskolan uppvisar
ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Åtgärder har blivit försenade
motsvarande 0,9 miljoner kronor vilken nu överförs till utbildningsinsatser
som ska genomföras 2014. Den socialdemokratiska gruppen oroas särskilt
över denna försening då man redan i budgeten 2012 fattade beslut om “ att
genomföra och starta föreslagna åtgärder enligt utredningen kring barn i
behov av särskilt stöd”. Denna grupp måste prioriteras upp och det är
oacceptabelt med två års försening.
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Men därutöver har “färre beslut om tilläggsbelopp fattats än vad som
budgeterats, vilket innebär ett överskott på ytterligare 1,4 miljoner kr. Detta
kan vittna om ett systemfel då verksamheterna signalerar om att behoven
hos eleverna i verksamheterna är så mycket större än vad de resurser som
tilldelas täcker. Vi menar att det mot bakgrund av detta överskott är klart
motiverat att tillsätta en utredning som på ett djupare plan analyserar
bedömningskriterierna, ansökningsprocess, bedömningsförfarande samt
överklagande och kommunikation till elever och föräldrar för att
kvalitetssäkra att alla elever i Värmdö kommun ges det stöd för att nå målen
som de har rätt till.
Vi kommer emellertid oförtrutet att peka på de brister som finns i dagens
skola och arbeta för en förändring till det bättre. Det är, och har alltid varit,
vårt löfte till Värmdöborna.”
Sändlista

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
__________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 4
Muntlig information om årets pedagog

En utvärdering av processen har gjorts och man har kommit fram till att
processen har fungerat väl. Till nästa omgång ska smärre justeringar göras.
Bland annat ska de som nominerats få vetskap om detta.
Processen inför nästa omgång av utmärkelserna påbörjas nu. Utdelning
kommer att ske redan den 6e juni.
________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 5
Delgivningar
Datum

Inkommen
från/utgående till

Ärende

Dnr

201312-17

Värmdö
Optimisten AB

Åtgärdsplan för tillsättande
av förskollärare

13FNU/0131

201401-31

Värmdö
Optimisten AB

Begäran om svar på
anonym anmälan på Saltarö
Barnbod

13FNU/0131

201401-10

Skolinspektionen

Beslut angående ansökan
om godkännande som
huvudman

13FNU/0025

201311-26

KSL

201312-12

Förvaltningsrätten
i Stockholms län

Antagning till
14FNU/0003
gymnasieskolorna och
gymnasiesärskolorna 2013 i
Stockholms län, Håbo och
Gnesta
Dom gällande
13FNU/0107
Överklagande gällande
läsårskort

201401-22

Förvaltningsrätten
i Stockholms län

Dom gällande Överklagan
av beslut angående
skolskjuts på Runmarö

13FNU/0120

201312-19

Förvaltningsrätten
i Stockholms län

Dom gällande Överklagan
angående beslut om
skolskjuts

13FNU/0104

201312-17

KSL

Kartläggning av sfi i länet

14FNU/0002

201311-25

Skolverket

13FNU/0096

201401-20

Pysslingen
förskolor AB

Beslut om statsbidrag för
utbildning för barns om
vistas i landet utan tillstånd
höstterminen 2013
Pysslingen förskolor Östra
Ekedal andra svar på
förälders klagomål
Överklagan
grundskoleplacering

14FNU/0004

201312-30
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Överklagan gällande
särskild skolskjuts

14FNU/0010

201401-30
201311-22

Utbildningsenheten Avtal med
Montessoristiftelsen om
Grantomtahallen

201312-12

Skolverket

__________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 6
Delegationsbeslut
Dnr.

Del. Delegation
Nr

Delegat

Beslut,
datum

14FNU/0011 1.19 Godkännande av
kommuninterna avtal
avseende utförande av
verksamhet inom
finansieringsnämnden för
utbildnings
ansvarsområde:
förberedelseklass

Ordf. Marie
Bladholm

2013-1220

13FNU/0131 4.13 Beslut om att förelägga
fristående anordnare att
vidta åtgärder: Värmdö
Optimisten AB

CH1A Catharina 2013-11Lebel
26

13FNU/0131 4.11 Beslut om föreläggande
CH1A Catharina 2014-01om fristående anordnares Lebel
30
uppgiftsskyldighet: Värmdö
Optimisten AB
11FNU/0187 4.12 Beslut om att tilldela
fristående anordnare en
anmärkning: Förskolan
Kulskolan

CH1A Catharina 2013-12Lebel
16

13FNU/0271 2.7

Ordförandens
beslutanderätt i
brådskande ärenden:
Beslut angående
fullgörande av skolplikten
på annat sätt

Ordf. Marie
Bladholm

2013-1216

13FNU/0270 2.7

Ordförandens
beslutanderätt i
brådskande ärenden:
Beslut angående
fullgörande av skolplikten
på annat sätt

Ordf. Marie
Bladholm

2013-1216

13FNU/120

Yttrande i
överklagningsärenden där
ursprungsbeslutet fattats
av delegat

Delegat i
2013-12ursprungs10
beslut
Skolskjutssamordnare Christian
Forssander

1.5

14FNU/0010 1.18 Prövning enligt offentligNS Malin
hetslagen om utlämnande Nyberg
av allmänna handlingar
eller uppgifter allmän
handling samt uppställande
av förbehåll vid
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utlämnande av allmän
handling
14FNU/0010 1.18 Prövning enligt offentligNS Malin
hetslagen om utlämnande Nyberg
av allmänna handlingar
eller uppgifter allmän
handling samt uppställande
av förbehåll vid
utlämnande av allmän
handling

2014-0203

14FNU/0010 1.18 Prövning enligt offentligNS Malin
hetslagen om utlämnande Nyberg
av allmänna handlingar
eller uppgifter allmän
handling samt uppställande
av förbehåll vid
utlämnande av allmän
handling

2014-0203

________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 7
Skolskjutsärende på Runmarö
Finansieringsnämnden för utbildnings beslut

Avslår yrkandet om att berört barn ska beredas skolskjuts till den 14
mars 2014.
Ärendebeskrivning

Henrik Paulsen väcker ett nytt ärende om överklagat beslut om skolskjuts på
Runmarö. Dom i målet har kommit från förvaltningsrätten som upphäver
kommunens beslut och beslutar att eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från sitt hem och Runmarö skola under tiden fram till och med den 14 mars
2014. Kommunen har överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) yrkar att berört barn bereds skolskjuts till 14 mars 2014 i
enlighet med förvaltningsrättens dom.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Paulsens yrkande.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om Paulsens yrkande avslås eller bifalles
och finner att yrkandet avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Nämnden beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 7).
Voteringslista 7
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)
Ann-Kristin Särnbrink (S)
Henrik Paulsen (S)
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Tjänstgörande ersättare
X

Jasmin Farid (M)

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande samt
lämnar följande skriftliga reservation:
”Ärendet rör ett tioårigt barn på Runmarö vars föräldrar ansökt om
skolskjuts för sitt barn under ”den mörka perioden”, vilken angetts avse den
1 november-15 mars. Skälet till föräldrarnas ansökan är att vägarna på
Runmarö är smala och obelysta. Vintertid blir vägarna än smalare på grund
av snövallar, vartill kommer att de kan bli mycket hala. Dessutom är det
fråga om en 70 skyltad väg där fordon inte alltid iakttar
hastighetsbegränsningen. Sammantaget menar föräldrarna att deras barn
utsätts för en oacceptabelt stor fara vid promenad längs vägen under
vintertid. Till saken hör att barnet tidigare haft skolskjuts men i och med att
det fyllt 10 år så höjs den sträcka som barnet förväntas kunna promenera
från 3 kilometer till 4 kilometer.
Kommunen avslog ansökan och hänvisade till kommunens skolskjutsregler.
Föräldrarna nöjde sig inte med detta utan överklagade till förvaltningsrätten.
I yttrande till domstolen anförde kommunen, bland annat, att ”Även om
högsta tillåtna hastighet är 70 km per timme uppmanas inte bilförarna att
hålla denna hastighet (vår understrykning), utan de ska anpassa hastigheten
till rådande förhållanden och andra trafikanter”. En anmärkningsvärd och
uppseendeväckande åsikt då det borde stå klart för envar att det långt ifrån
alltid är så att fordonsförare håller stipulerade hastighetsbegränsningar.
Hur som helst så delade inte Förvaltningsrätten kommunens bedömning
utan domstolen beslutade i dom meddelad 2014-01-17 att barnet ifråga har
rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan sitt hem och Runmarö skola under
tiden fram till den 14 mars 2014. Med detta lät emellertid kommunen sig
inte nöja utan överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.
Vid nämndens möte 2014-02-13 yrkade därför vi socialdemokrater att
barnet ifråga skulle beredas skolskjuts i enlighet med förvaltningsrättens
dom. Skälet för detta var dels att vi ansåg att barnet är berättigat till
skolskjuts dels att förvaltningsrättens dom borde följas till dess att
kammarrätten avgjort överklagandet. Avseende sistnämnda så är det ju inte
på något sätt säkert att kammarrätten kommer till ett annat slut än
förvaltningsrätten. I så fall skulle detta innebära att barnet även förvägras
skolskjuts för tiden efter det förvaltningsrätten meddelat dom, eller uttryckt
på ett annat sätt, att barnet fråntagits sin lagenliga rätt till skolskjuts. Det
innebär även att barnet utsätts för fara under tiden fram till den 14 mars
2014.
Som skäl för kommunens inställning anfördes det att ett beviljande av
skolskjuts skulle strida mot kommunens skolskjutsregler och att ett
medgivande skulle kunna skapa en olycklig praxis. Enligt vår åsikt är
skolskjutsreglerna emellertid så pass flexibla att ett medgivande inte skulle
strida mot dem. Dessutom är dessa regler under omarbetande varför det
även av detta skäl kan hävdas att ett medgivande inte skulle strida mot några
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skolskjutsregler i omdaning. Vad slutligen avser ett medgivandes eventuella
prejudikatverkan kan anmärkas att ett besluts prejudikatverkan endast gäller
gentemot i princip likartade situationer. Nu aktuellt ärende var så speciellt
att denna risk är i det närmaste försumbar.
Alltnog – vid omröstningen röstade en majoritet emot vårt yrkande om att
barnet skulle beredas skolskjuts för de fyra veckor som återstod av den
begärda tiden. Det framgick mycket tydligt att det som styrde majoriteten
var prestige blandad med en ängslan att göra fel. Att låta sunt förnuft få
styra föresvävade dem uppenbarligen inte. Till vår stora glädje röstade
emellertid Miljöpartiet med oss och Kristdemokraternas ersättare vädjade
till sina koalitionskolleger om att de skulle fatta ett för barnet positivt beslut.
Denna medborgarvänliga inställning hos delar av majoriteten bådar gott
inför framtiden.”
Siv Strömbäck (MP) lämnar följande reservation:
”Miljöpartiet de Gröna i Värmdö reserverar sig mot beslutet att inte låta
familjen Xxx son Xxx Xxx, 10 år få skolskjuts under återstående tid fram
till den 14 mars 2014.
Värmdö kommun har den 17 oktober 2013 beslutat att avslå familjen Xxx
ansökan om skolskjuts på Runmarö för sin son. Ansökan gällde för den
mörka perioden 2013/2014.
Skolvägen för Xxx är 3,4 km lång och är en både smal och krokig grusväg
som saknar såväl trottoar som belysning. På vintern blir vägarna mycket
hala och även mycket smala om det finns mycket snö.
Familjen Xxx har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm
och yrkat på att deras son ska beviljas skolskjuts under den mörka perioden
den 1 november – 15 mars. Värmdö kommun har valt att inte avvakta dom
hos Förvaltningsrätten utan verkställt sitt beslut att inte medge skolskjuts.
Den 17 januari beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att upphäva
Värmdö kommuns beslut och gav sonen rätt till kostnadsfri skolskjuts
mellan sitt hem och Runmarö skola under tiden fram till och med den 14
mars 2014.
Nu har Värmdö kommun valt att överklaga Förvaltningsrättens dom (Målnr
2709-13) till Kammarätten i Stockholm och under tiden fortsatt att inte
medge skolskjuts för sonen Xxx. Vi tycker det är upprörande att inte medge
skolskjuts fram till dess att ärendet är avgjort. Det innebär att även om
familjen Xxx skulle få rätt så kommer sonen ändå inte att ha fått skolskjuts
under vintern 2013/2014.
Värmdö är en geografiskt utspridd skärgårdskommun där samhällsservicen
måste fungera och ibland behöva anpassas utifrån de förhållanden som finns
lokalt. Miljöpartiet de Gröna anser, med stöd av bl. a Förvaltningsrättens
beslut, att sonen Xxx Xxx ska ges rätt till skolskjuts under återstående tid
fram till den 14 mars 2014.”
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