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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 53

Presentation av nya chefer

Anna Boman, ny biträdande produktionschef presenterar sig för styrelsen.
Hon har tidigare arbetat som utredare på proVarmdo och tillträder på sin nya
tjänst den 1 augusti.
Ulrika Bjärhall började arbeta som förskolechef för Solbackens förskola den
1 maj. Hon är utbildad förskolelärare har arbetat som bland annat biträdande
rektor tidigare.
Christina Söderkvist börjar den 12 augusti ny rektor för särskolan. Hon
arbetar nu som rektor i Tumba, Botkyrka. Hon är en bakgrund som
specialpedagog.
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 54

Plan för verksamhetsbesök och dialogforum
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Plan för verksamhetsbesök och dialogforum läsåret 2013/14
godkänns med tillägget att två stycken föräldrarepresentanter inbjuds
att delta i dialogforumen.
2. Arvode utgår för politiker för ett verksamhetsbesök per person och
år.
3. proVarmdo får i uppdrag att i juni 2014 redovisa en utvärdering av
verksamhetsbesök och dialogforum.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen beslutade i § 95 2012-12-06 att ”uppdra till proVarmdo
att ta fram riktlinjer för kontakten mellan verksamheterna och politiker samt
för att formalisera samarbetet mellan föräldraföreningar och politiker med
syfte att förbättra dialogen mellan skola-politiker/föräldrar-politiker och för
att skapa attraktivare kommunala grundskolor.”
Ett viktigt inslag för utbildningsstyrelsens sammanfattande bedömning över
utvecklingen i de verksamheter styrelsen ansvarar för är direktkontakt med
verksamheterna i form av studiebesök. Genom att besöka proVarmdos
verksamheter kan politikerna i utbildningsstyrelsen få en uppfattning om hur
arbetet bedrivs och utvecklas på respektive enhet.
proVarmdos förskolor och skolor erbjuder föräldraforum eller föräldraråd
där ledningen för enheten träffar föräldrar för dialog och synpunkter. Det
finns idag ingen formaliserad samverkan med föräldrar på övergripande
nivå.
proVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen beslutar om en plan för
politikers besök i verksamheterna samt inrättar ett dialogforum där politiker
och föräldrarepresentanter kan mötas en gång/termin.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-31
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Yrkanden

Jakob Fritzell (S) yrkar att punkt 1 får tillägget ”att två stycken
föräldrarepresentanter inbjuds att delta i dialogforumen.”
Max Ljungberg (MP) yrkar att punkt 2 får tillägget ”arvode utgår för
politiker för ett verksamhetsbesök per person och år.”
Jakob Fritzell (S) yrkar ”att även enheterna kan föra upp frågor på
dagordningen vid verskamhetsbesök.”
Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på Fritzells andra yrkande.
Proposition

Ordföranden ställer propsition om styrelsen bifaller eller avslår punkt 1, 2
och 3 med tilläggsyrkanden och finner att de bifalles.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår Fritzells
tilläggsyrkande nr 2 och finner att det avslås.
Sändlista

Resultatenhetschefer för de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar för
Produktionschef
proVarmdo ledningsstöd
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 55

Utbildningsstyrelsens plan för budget i balans
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner proVarmdos förslag till plan för budget i balans.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Nämnder/styrelser som prognostiserar ett underskott ska inför
kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa en plan, antagen i
respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma till rätta med
underskotten.
proV får i uppdrag att till junimötet redovisa en plan för att komma tillrätta
med de underskott för de resultatenheter som prognostiserar ett
budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-06-11
Yrkanden

Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i beslutet.
Koalitionen lämnar följande PA:
”Vi i Värmdökoalitionen registrerar att oppositionen väljer att inte delta i
beslutet om en plan för budget i balans. Trots att de tidigare valt att ställa sig
bakom att ge det uppdrag dagens plan är svaret på. Oppositionen anför
muntligt att de anser att det finns behov av se över strukturella frågor men
lämnar inga förslag på konkreta åtgärder som har bäring på att få budget i
balans. Samtidigt har de avstått från att delta i flera av de strukturella
åtgärder vi vidtagit under mandatperioden.
Utbildningsstyrelsens huvuduppgift är att på olika sätt verka för att få en så
attraktiv och bra verksamhet som möjligt utifrån förutsättningen budget i
balans. I det arbetet har alla ledamöter och ersättare, oavsett politisk
tillhörighet, ett ansvar. Kommunrevisionen och kommunfullmäktige har
riktat kritik mot Utbildningsstyrelsen för att vi under 2012 inte vidtagit
tillräckligt med åtgärder för att få budget i balans. Vi finner det därför
märkligt att oppositionen väljer att diskutera frågan utan att göra några
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konkreta yrkanden, för att sedan inte delta i beslutet kring denna plan med
tydliga och konkreta förslag på åtgärder för en budget i balans för våra
verksamheter för budgetåret 2013”.
S-gruppen lämnar föjande protokollsanteckning:
”Inom Värmdö kommun måste vi hitta tillbaka till ett sunt budgetarbete som
utgår från mål och visioner.
Vi måste hela tiden ha målen på näthinnan och låta dessa styra
budgetprocessen.
Detta är inget nytt "hokus-pokus", utan ett väl etablerat synsätt inom både
offentlig och privat sektor.
För stunden ser det inte ut så i Värmdö kommun. Nu är det hela tiden
reaktiva besparingsåtgärder som är rådande.
Inom den socialdemokratiska visionen för hur utbildning skall drivas ryms
visioner för framtiden.
Där ryms tron på att det går att utveckla den kommunala skolan. Att låta den
återta en topplacering på världsrankingen.
Det är med sorg i hjärtat vi nu ser att majoritetens medicin för den
kommunala skolan stavas "åtstramning".
Ur ett socialdemokratiskt perspektiv leder den typen av politik endast åt ett
håll: en lång och plågsam död för den kommunala skolan.”
Sändlista

Ekonomiavdelningen
KS
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 56

Information kring inrättande av förstelärare i proVarmdos skolor
Utbildningsstyrelsens beslut

Noterar muntlig och skriftlig information till protokollet.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Huvudmannen beslutar enligt regeringens direktiv om utformning och
tillsättning av förstelärare. I Värmdö kommun ligger personalansvaret hos
kommunstyrelsen.
Informationen som Skolverket tillhandahållit, har legat till grund för
diskussion och planering i rektorsgruppen i proVarmdo. Denna utsåg i sin
tur en arbetsgrupp bestående av tre rektorer från grundskola och
gymnasium, för att ta fram förslag på hur utformningen av
förstelärartjänsterna ska se ut. Detta arbete samordnades av
utbildningsstretegen på proVarmdo. Arbetsgruppen träffade sedan de
fackliga organisationerna för att diskutera hur ansökan till förstelärare skulle
utformas och vad tjänsterna skulle innebära.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-06-03
Ansökan till förstelärare
Sändlista

proVarmdo
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 57

Nytt namn på grundskola till läsåret 2013/2014
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner namnförslaget
1. Ekedalsskolan/Kvarnbersskolan får namnet Farstavikens skola.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen beslutade US 2012-10-18 § 73, om en ny organisation
av proVarmdos grundskolor fr o m läsåret 2013/2014. Detta beslut innebär
bl a att Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan bildar en skola med
årskurserna F (förskoleklass) upp till årskurs 9.
Vid sammanträdet 2013-04-18 beslutade styrelsen att namnge
Ekedalsskolan/Kvarnbergsskolan till Gustavsbergsskolan. Skolverket och
andra berörda myndigheter och institutioner behövde skolans namn för att
informationsöverföringen och hanteringen av resultatet skulle fungera inför
läsårets slut.
Vid samma sammanträde fick proVarmdo fick i uppdrag, US 2013-04-18 §
29, att inför ht 2013 undersöka med berörda rektorer om det föreligger
önskemål att genomföra en namngivningsprocess där eleverna vid berörda
skolor kan delta i processen. Eleverna vid Ekedalsskolan och
Kvarnbergsskolan har deltagit i demokratiska processer kring
namngivningen. Utifrån dessa har eleverna vid båda skolorna enats kring
namnet Farstavikens skola.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-06-03
Sändlista

proVarmdo
Farstavikens skola

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

Dnr 13US/0153

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-19

Sid 10 av 14

Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 58

Lärotider och lovdagar för proVarmdos grundsärskola och
gymnasiesärskola
Utbildningsstyrelsens beslut

Fastställer lärotider och lovdagar för proVarmdos grundsärskola och
gymnasiesärskola för läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Läsårets uppbyggnad är av största vikt för planeringen av arbetsåret för både
elever och lärare. Ett längre perspektiv kan därför gynna detta arbete.
Värmdö kommuns läsårstider har p g a förenklande praktiska
omständigheter, följt Stockholms stads beslutade datum. Då Stockholms
stad redan beslutat de datum som ska gälla tre läsår framöver, föreslår
proVarmdo därför att läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017
fastställs nu även för Värmdö kommuns skolor.
Förslagen för grundsärskola läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017
framgår av Bilaga 1.
För gymnasiesärskolan framgår förslagen av Bilaga 2.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-05-27
Lärotider för grundsärskola
Lärotider för gymnasiesärskola
Sändlista

proVarmdo
Kundval-och finansieringskontoret
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 59

Produktionschefen informerar
-
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Medarbetarenkäten
Rekrytering Farstavikens skola startar om i augusti. Tillförordnad
fram tills rektrytering är klar är Anette Lindberg, (nuvarande
biträdande rektor Ekedals rektorsområde).
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 60

Delgivningar och anmälningsärenden

Delgivningar och anmälningsärenden juni

Datum Inkommen/utgående Ärende
från/till
2 201305-16
201305-24
201305-20
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Bygg- och miljökontoret
FNU
Hemmestaskolan F-5

201305-21

Brunns skola

201305-23

BEO

201305-28

BEO

201301-21

Myndigheten för
yrkeshögskolan

201301-21

Myndigheten för
yrkeshögskolan

201305-23

Bygg- och miljökontoret

201305-23
201305-23
I 201305-28
201305-29
201305-22

Bygg- och miljökontoret

2013-

Bygg- och miljökontoret

|

Bygg- och miljökontoret
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Bygg- och miljökontoret
Bygg- och miljökontoret
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Dnr

Inspektionsrapport,
Talldungens förskola
Förskola i Charlottendal

13US/155

Anmälan om trakasserier
eller kränkande
behandling
Anmälan om trakasserier
eller kränkande
behandling
Redovisning av åtgärder
med anledning av BEO
beslut: Brunns skola
Uppföljning av beslut om
kränkande behandling av
en grundskoleelev vid
Brunns skola
Beslut om ansökan om att
ingå i yrkeshögskolan och
beviljas statsbidrag:
boendestödjare
Beslut om ansökan om att
ingå i yrkeshögskolan och
beviljas statsbidrag:
bygglovhandläggare
Inspektionsrapport,
Hemmestaskolans
förskola
Inspektionsrapport,
Kopparmora förskola
Inspektionsrapport,
Kottens förskola
Inspektionsrapport,
Lugnets förskola
Inspektionsrapport,
Lövhamra naturförskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion på
Möja skola
Kontrollrapport över

13US/0160

13FNU/70

13US/0161
13US/0015
13US/0015

13US/0100

13US/0100

13US/0167
13US/0126
13US/0137
13US/0118
13US/0041
13US/0024
13US/0024
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Skolverket

201305-27
201305-30

Bygg-och miljökontoret

201306-03

Skolverket

201305-15

Bygg- och miljökontoret

201306-03

Bygg- och miljökontoret

201305-23
201305-24
201303-03

Bygg- och miljökontoret

201305-31
201304-10

Djurö skolas
föräldraråd
Kultur- och
fritidsnämnden

|

Skolverket

Elever i årsk 1
Skolinspektionen
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oanmäld inspektion på
Runmarö skola
Beslut: statsbidrag för
åtgärder som syftar till att
stärka arbetet med
basfärdigheterna läsa
skriva räkna
Inspektionsrapport,
Solbackens förskola
Beslut: statsbidrag för
karriärtjänster bidragsåret
2013
Beslut: statsbidrag för
lärarlyftet II vårterminen
2013
Kontrollrapport över
återinspektion på
Ösbydalens förskola
Beslut om avgift för extra
offentlig kontroll,
Ösbydalens förskola
Inspektionsrapport,
Ösbydalens förskola
Klagomål från elever
Kvalitetsgranskning av
APL inom
lärlingsutbildningen för
vuxna vid
vuxenutbildningen CAS
Brev angående
skolgården på Djurö skola
Våga Visa: Värmdö
kulturskola
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Utbildningsstyrelsen 2013-06-19 § 61

Rapportering av delegationsbeslut

Delegationsbeslut juni
Dnr.

Del. Nr Delegation

Delegat

Ordf. Max
Godkännande av
kommuninterna avtal avseende Ljungberg
utförande av verksamhet inom
utbildningsstyrelsens
ansvarsområde

13US/0159 1.13

Beslut,
datum
2013

Gustavsbergs gymnasium G2
13US/0053 13.5

Beslut om vilka kurser som ska R Marie Olofsson
erbjudas som individuellt val

2013-05-14

Utredning av uppgifter om
kränkande
behandling och beslut om
åtgärder

2013-04-29

Djurö skola
13US/0044 11.6
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