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Överklagande av beslut om föreläggande
Förslag till beslut
1. Överklagandet har inkommit i rätt tid.
2. Inga nya omständigheter bedöms ha framkommit som föranleder ändring av
finansieringsnämndens beslut om vitesföreläggande gällande brister i
verksamheten vid Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB).
3. Överklagandet översänds till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden.

Bakgrund
Med anledning av anmälningar om brister i verksamheten vid Saltarö Barnbod (Värmdö
Optimisten AB) 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. Värmdö Optimisten AB har
inkommit med åtgärder som delvis har godkänts. Kvarvarande brister beslutades av
finansieringsnämnden för utbildning 2014-11-27:
1. Med stöd av 26 kap. 10 och 27 § skollagen (2010:800) förelägga 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 nödvändiga
åtgärder vidtagits.
2. Föreläggandet gällde omedelbart.
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3. De vidtagna åtgärderna skulle senast den 31 december 2014 skriftligen redovisas till
Värmdö kommun.
4. Om Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) inte följer detta föreläggande kan
Värmdö kommun ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.
5. Beslutet går att överklaga.
Beslutet expedierades till Värmdö Optimisten AB 2014-12-03.
Värmdö Optimisten AB har överklagat finansieringsnämnden för utbildnings beslut.

Ärendebeskrivning
Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2014-11-27 att vid vite om 20 000:förelägga Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) att vidta rättelser gällande brister i
verksamheten. Se bilaga 1.
Utbildningsnämnden har att ta ställning till följande:
1. Har överklagandet inkommit i rätt tid

Enligt Förvaltningslagen 24 § ska ”Den myndighet som har meddelat det överklagade
beslutet”… pröva… ”om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har
skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av
andra eller tredje stycket”.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att parten tagit del av beslutet.
Beslutet expedierades till Värmdö Optimisten AB 2014-12-03. Överklagandet inkom till
Värmdö kommun 2014-12-23. Därmed har överklagandet inkommit inom tidsramen. Se
bilaga 2.
2. Omprövning av beslut

Enligt Förvaltningslagen 27 § ska en myndighet, om den finner ”att ett beslut, som den
har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter
eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske
snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten
gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare
inte skall gälla (inhibition).”
”Ett överklagande av en myndighets beslut förfaller, om myndigheten själv ändrar
beslutet så som klaganden begär.”
Inga nya omständigheter har framkommit som föranleder en ändring av
finansieringsnämnden för utbildnings beslut 2014-11-27.


Att översända Värmdö Optimisten ABs överklagande till Förvaltningsrätten i
Stockholm.
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3 Ska överklagandet skickas vidare till förvaltningsrätten?

Enligt Förvaltningslagen 25 § ”skall den myndighet som har meddelat beslutet
överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall
pröva överklagandet” om det inkommit i rätt tid och beslutet inte ändras.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur- och utbildningssektorn, avdelning styrning och kvalitet.
Under ärendets beredning har avdelning styrning och kvalitet informerat Saltarö
Barnbod om pågående och kommande process.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Tjänsteskrivelse Överklagande av beslut om
föreläggande, 2015-01-26
Bilaga 1: Beslut finansieringsnämnden för utbildning
Bilaga 2: 141127 § 49 Överklagande 14FNU/0135
Beslut 2014-11-27 § 49 inklusive bilagor A, B & C

Sändlista för beslutsexpediering
Förvaltningsrätten i Stockholm
Värmdö Optimisten AB

Pia Andersen
Chef sektor kultur och utbildning

Biläggs/Biläggs ej
Föreliggande
Biläggs
Biläggs

