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Utredning av verksamheten vid Saltarö Barnbod
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Finansieringsnämnden för utbildning godkänner Saltarö Barnbods
(Värmdö Optimisten AB) åtgärder gällande följande förelägganden:
Kartläggning av verksamhetens förutsättningar och
genomförande.
Skapa rutin och eventuell mali för hur uppföljning och
utvärdering dokumenteras.
Genom uppföljning av verksamhetens förutsättningar anpassa
personalens möjligheter till kompetensutveckling och
pedagogisk handledning efter de behov som upptäcks.
Dokumentation av muntliga klagomål som framförts till
huvudmannen.
Genomföra uppföljning och utvärdering regelbundet och
systematiskt
Vidta rättelse gällande brister i krav om efterlevnaden av
tystnadsplikten som följer av 29 kap. skollagen i följande
avseende: Huvudman för verksamheten ska vidta nödvändiga
åtgärder för att tillse att ingen som är eller har varit verksam i
Saltarö Barnbod obehörigen röjer vad han eller hon därvid har
fått veta om enskildas personliga förhållanden.
Vidta nödvändiga åtgärder gällande verksamhetens
barnsäkerhetsarbete. 1 detta ingår att: a) Tillse att dokumentation
av verksamhetens barnsäkerhetsarbete sker, b) Tillse att
dokumentation av säkerhetsarbete används i den systematiska
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Att det i all information kring föräldratjänst, i lokaler, dokument
eller muntligt, även finns information om att föräldrar helt kan
avstå från att delta i föräldramedverkan.
Tillse att nödvändig säkerhetsutrustning används vid aktiviteter
som innebär risk för olyckor, som till exempel doppning i isvak.
2. Finansieringsnämnden för utbildning förelägger med stöd av 26 kap.
10 och 27 § skollagen (2010:800) Saltarö Barnbod (Värmdö
Optimisten AB org.nr.
) att vid vite av 20 000 kr senast
den 31 december 2014 vidta rättelser gällande brister i systematisk
uppföljning och utvärdering av verksamheten, samt det aktiva arbete
som följer av 25 kap. 8 § skollagen, i följande avseenden:
Dokumentation över resultaten av uppföljning och utvärdering.
Analys av kvaliteten och bedömning av verksamhetens
utvecklingsbehov.
Planering av och beslut om vilka områden som behöver
utvecklas för att stimulera barnens utveckling och lärande, med
utgångspunkt i analysen och i dialog med personalen.
Uppföljning av att formerna för barnens delaktighet och
medverkan i uppföljning och utvärdering är anpassat till deras
ålder och mognad.
Dokumentation av hur klagomålshanteringen har bidragit till att
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nödvändiga åtgärder vidtagits.
3. Föreläggandet gäller omedelbart.
4. De vidtagna åtgärderna ska senast den 31 december 2014 skriftligen
redovisas till Värmdö kommun.
5. Om Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) inte följer detta
föreläggande kan Värmdö kommun ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av vitet (Bilaga 7).
6. Beslutet går att överklaga (Bilaga 8).
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
Med anledning av anmälningar om brister i verksamheten vid Saltarö
Barnbod har Värmdö kommun genomfört en utredning om verksamheten.
Finansieringsnämnden för utbildning har förelagt verksamheten om att vidta
rättelser och inkomma med åtgärder senast den 5 november 2014. Saltarö
Barnbod har inkommit med åtgärder, kompletteringar och tillägg för vilka
redogörs i ärendebeskrivningen. Förvaltningen föreslår att huvuddelen av
åtgärderna godkänns men att Saltarö Barnbod förläggs med vite att åtgarda
kvarvarande brister.

Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) har den 20 augusti 2014
inkommit med ansökan om ny huvudman för verksamheten, kallad Saltarö
Barnbod AB. Beslut om att ny huvudman har rätt till bidrag fattas om
huvudmannen uppfyller kraven i 25 kap. 10 §, skollagen, liksom Värmdö
kommuns Riktlinjer för godkännande av fristående pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har avvaktat ställningstagande i frågan om godkännande av
ny huvudman, till följd av utredning och förelägganden beslutade av
finansieringsnämnden för utbildning. Bedömningen föreslås kvarstå, dvs.
nytt huvudmannaskap prövas när åtgärder som häver samtliga
förelägganden är godkända.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2014-11-13
Beslut FNU 20 14-09-23
2:1 Saltarö Barnbods svar på föreläggande
2:3 Utvärdering Våren 2014
2:2 Arbetspian 20 14-10-01
Värmdö kommuns komplettering av åtgärder
4:1 2014-11-03 Saltarö Barnbods komplettering
4:2 Checklista Barnsäkerhet
4:3 Utvärdering Våren 2014 revi
4:4 Regler för F-tjänst och jour 2014
4:5 Arbetspian 2014-11-01
Värmdö kommuns mail
6:1 Saltarö Barnbods svar på mail
6:2 Checklista Barnsäkerhet
6:3 Lotus 2013 2014
Lagstiftning som reglerar kommunens tillsyn
Hur man överklagar
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Yrkanden
Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Henrik Paulsen (5) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om nämnden beslutar enligt förslag till beslut
med tillägg att vitesbeloppet fastställs till 20 000 kronor i punkt 2 och finner
att så är fallet.
Sänd lista
Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB).
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