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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 92

Delgivningar och anmälningsärenden

Delgivningar och anmälningsärenden december

justering

|

Datum

Inkommen/
utgående
från/till

Ärende

Dnr

2013-11-25

Kulturrådet

13US/0300

2013-08-20

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-25

Skolinspektionen

2013-11-12

SKL

2013-10-23

KF

2013-11-08

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-28

Bygg- och
miljökontoret

Ansökan om bidrag
läsfrämjande
insatser 2014
Avslutande av
föreläggande:
Särskolan
Ifylld blankett inför
kvalitetsgranskning
av särskilt stöd
Enkät om
Ekonomiska
konsekvenser av
skollagen
Kommunfullmäktige 2013-10-23 §
165: Delårsbokslut
och budgetuppföljning 2 (BUP 2) för
kommunstyrelsen
samt kommunfullmäktige
Kontrollrapport
över föranmäld
/oanmäld inspektion/
revision: Haghulta
förskola
Beslut om avgift för
extra offentlig kontroll:Hemmestaskolan 6-9

|

|
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13US/0293

13US/0292

13US/0139

13US/0133

13US/0142
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2013-11-13

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-22

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-14

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-15

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-08

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-22

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-25

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-08

Bygg- och
miljökontoret

2013-11-15

Bygg- och
miljökontoret

|

|
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Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Hemmestaskolan
6-9
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Holmviksskogens
förskola
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Munkmoraskolan
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
skolrestaurant
Vik/Grantomta
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Solbackens
förskola
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Åkerlyckans
förskola avd. Lille
skutt och Skalman
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion: Ängens
förskola
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Lövhamra
naturförskola
Kontrollrapport
över oanmäld
inspektion:
Ösbyskolans,
restaurang Blå
valvet
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13US/0135

13US/0136

13US/0148
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 93

Rapportering av delegationsbeslut

Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten

Delegationsbeslut december 2013
Dnr.

justering

|

Delegation

Delegat

13US/
0296

Plan mot kränkande behandling: Munkmoraskolan

R Birgitta Wallin 2013-11-19

13US/ 8.1
0285

Plan mot kränkande behandling: Pedagogisk
omsorg

R Margareta
Ekeberg

2013-11-07

13US/
0221

Plan mot kränkande behandling: Kyrkskolan

R Helene
Jägerstedt

2013-11-07

13US/ 7.3
0288

Plan mot kränkande behandling: Åkerlyckans
förskola

R Jan-Åke
Hallerstedt

2013-11-08

13US/ 2.2
0200

Beslut om avrop från ramavtal inom verksamhetsområde och budget

R Arne
Andersson

2013-11-11

13US/ 13.1
0200

61 st. Beslut om antagning

R Arne
Andersson

2013-11-11

13US/ 13.5
0200

Beslut om vilka kurser
som ska erbjudas som
individuellt val

R Arne
Andersson

2013-11-11

13US/ 13.6
0200

7 st. Beslut om antagning R Arne
vid senare tidpunkt, inAndersson
klusive beslut om färdighetsprov

2013-11-11

13US/ 13.8
0200

4 st. Byte av studieväg

R Arne
Andersson

2013-11-11

13US/ 1.13
0039

Godkännande av komOrdf. Max
muninterna avtal avseLjungberg
ende utförande av verksamhet inom utbildningsstyrelsens ansvarsom-

2013-11-19

|

Del. Nr

|
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råde: Reviderat avtal frivillig kulturskoleverksamhet
13US/ 1.13
0291

Godkännande av komOrdf. Max
muninterna avtal avseLjungberg
ende utförande av verksamhet inom utbildningsstyrelsens ansvarsområde: Vuxenutbildning

2013-11-12

13US/ 1.12
0029

Prövning enligt offentlig- NS Malin
hets och-sekretesslagen Nyberg
om utlämnande av allmänna handlingar eller
uppgift ur allmän handling samt uppställande av
förbehåll vid utlämnande
av allmän handling

2013-11-11

13US/ 1.12
0029

Prövning enligt offentlig- NS Malin
hets och-sekretesslagen Nyberg
om utlämnande av allmänna handlingar eller
uppgift ur allmän handling samt uppställande av
förbehåll vid utlämnande
av allmän handling

2013-11-11

__________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 94

Sammanfattning av proVarmdos verksamheters samarbete med
universitet, högskolor och organisationer, läsåret 2013/2014
Utbildningsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen beslutade i § 95 2012-12-06 att uppdra till proVarmdo
att undersöka möjligheterna att inleda ett samarbete med utomstående organisation eller högskola kring forskning och kvalitetsutveckling av verksamheterna, med syfte att utveckla kvalitet och attraktionskraft. Som inledning
på detta uppdrag, har proVarmdo därför genomfört en kartläggning av vilka
befintliga samarbeten som existerar under pågående läsår 2013/2014, i proVarmdos olika verksamheter inom utbildning, bibliotek, kulturskola och
fritidsverksamhet.
Kartläggningen visar att det pågår en mängd olika samarbeten av olika slag
och omfattning. Det stora gemensamma samarbetet utgörs av det av Skolverket initierade Matematiklyftet, vilket proVarmdos grund- och gymnasieskolor är engagerade i.
Handlingar

Tjänsteskrivelse; Sammanfattning av proVarmdos verksamheters samarbete
med universitet, högskolor och organisationer, läsåret 2013/2014, 2013-1204
Rapport 2013-11-08.
Sändlista

Akten

____________________________________________________________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 95

Operativa mål för Värmdö kommun i PISA 2015
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen godkänner arbetsgruppens förslag till operativa mål för
Värmdö kommun i PISA 2015.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Kommungruppen i Värmdö har lagt fokus på att genom de operativa målen,
följa elevernas resultat på de nationella proven i ett treårsperspektiv, d v s de
elever som gjorde proven vårterminen 2013 i åk 3 följs upp i resultatet för
åk 6 år 2016 och de som gjorde proven i åk 6 år 2013, följs upp i åk 9 år
2016.
Förslag på operativa mål för Värmdö kommun:

 100 % av föräldrarna upplever att förskolan arbetar med att få
barnens förståelse av matematik att utvecklas1.
 Andelen elever som ej når kravnivån2 på de nationella proven i
matematik i åk 3, 6 och 9, ska minst halveras mellan åren 2012 till
2015.
 Andelen elever som når högsta nivån (A) på det sammanlagda
resultatet på de nationella proven i matematik i åk 6 och 9, ska öka
mellan åren 2012 till 2015.
 Andelen elever som ej når kravnivån (E) på det nationella provet i
matematik i åk 6 2012 jämfört med åk 9 2015, ska minst halveras3.
 Andelen elever som når högsta nivån (A) på det sammanlagda
resultatet på det nationella provet i matematik i åk 6 2012 jämfört
med åk 9 2015, ska öka.
Handlingar

Tjänsteskrivelse; Operativa mål för Värmdö kommun i PISA 2015,
1

Mäts i den årliga kundundersökningen.
I åk 3 är målet att kravnivån ska ha uppnåtts på samtliga delprov och i år 6 och 9 innebär
kravnivån minst betyg E.
3
Samma elevgrupps resultatutveckling jämförs med treårsintervall.
2
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2013-12-03.
Förslag till operativa mål för Värmdö kommun i SKL:s satsning på
matematik- PISA 2015.
Sändlista

Akten
__________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 96

Skolhälsovården på gymnasiet
Utbildningsstyrelsens beslut

Verksamhetschefsskapet för skolhälsovården på Gustavsbergs
gymnasium och Värmdö gymnasium särskiljs från grundskolan från och
med 2014-01-01
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

En utredning har genomförts av kansli- och utvecklingsavdelningen för att
svara på utbildningsstyrelsens uppdrag om förslag på åtgärder för att
förtydliga ansvarsfördelningen inom skolhälsovården på gymnasiet.
Utredningen visar att det finns en diskrepans mellan befintlig lagstiftning
och de direktiv som styr och fördelar ansvaret inom ramen för
skolhälsovården. Direktiven föreslås därför att kompletteras med ett antal
förtydliganden avseende framförallt informationssäkerhet och
journalhantering. Det finns en god överensstämmelse mellan befintlig
lagstiftning och utbildningsstyrelsens direktiv avseende samverkan och
samordning inom ramen för skolhälsovården. Rapporten visar dock att
samordning och samverkan i realiteten upplevs vara en utmaning, främst
eftersom skolhälsovårdens insatser inom grundskola och gymnasieskola
markant skiljer sig åt, och därför anses samverkan inte lika ändamålsenlig
för gymnasieskolornas personal inom skolhälsovården. En översyn av den
ekonomiska fördelningen avseende finansiering av verksamhetsledning
mellan grund- och gymnasieskolorna har genomförts som visar att avgiften
är likvärdig med skillnaden att grundskolorna betalar för skolläkare,
ärendehanteringssystemet Asynja samt OH-kostnader av annan karaktär.
Enligt utbildningsstyrelsens delegationsordning punkt 17.2 beslutar
produktionschefen om utseende av verksamhetschefer för hälso- och
sjukvård. En ändring av organisationen för skolhälsovården får därför till
följd att produktionschefen utser ny verksamhetschef för skolhälsovården på
Gustavsbergs gymnasium och på Värmdö gymnasium.
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Handlingar

Tjänsteskrivelse; Skolhälsovården på gymnasiet, 2013-12-04.
Utredning av skolhälsovården på gymnasiet med fokus på förutsättningar
för samverkan och ansvarsförtydligande.
Sändlista

Akten
__________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 97

Detaljbudget och effektmål 2014 för utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Detaljbudget 2014 för utbildningsstyrelsen godkänns.
2. Följande effektmål fastställs för utbildningsstyrelsen för 2014:
o Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor
ska öka
o Elevernas kunskaper ska öka
o Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse
ska utvecklas i förskolan
o Klimatpåverkan ska minska
3. OH-avgiften 2014 för utbildningsstyrelsens verksamheter fastställs
till 1,2 %.
4. Intäkterna från OH-avgiften fördelas på följande sätt:
o Politisk ledning utbildningsstyrelsen om ca 911 tkr.
o Ledning/stab utbildningsstyrelsen om ca 9140 tkr.
o Beloppet korrigeras automatiskt efter förändringar i
omslutningen.
5. Följande medel samlas in och hanteras centralt:
o
o
o
o
o

Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
Skolbibliotek
Resursteamet
Skolhälsovård
Lokaler

6. Följande uppdrag ges till proVarmdo:
o Ett förslag till hur verksamheternas attraktionskraft kan ökas
ska redovisas senast i juni 2014.
o Ett underlag ska sammanställas för ansökan om medel för
strukturella engångskostnader (US:s beslut 1913-11-14, §
81). Detta görs utifrån syftet att åstadkomma ökad
måluppfyllelse (mål 1 – 3) samt behov i redan givna uppdrag.
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Redovisas senast februari 2014.
o proVarmo får i uppdrag att aktivt delta i kommundirektörens
uppdrag att utreda framtida alternativ för Farstavikens skolas
äldre elever inom skolans upptagningsområde, samt
kontinuerligt informera och förankra arbetet i utbildningsstyrelsen.
o Förslag till plan för hållbar utveckling ska redovisas senast i
juni 2014.
7. Följande uppdrag återtas:
o Uppdrag om fördjupad analys av totala OH-kostnader
(uppdrag 19).
o Uppdrag att förbereda konsekvensbeskrivning av förändra
upplåtelseform för Calle Flygare förskola, mm (uppdrag 22).
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen fastställer den OH-avgift som ska tas ut av styrelsens
verksamheter för att täcka kostnader för proVarmdos ledning/stab och
politisk ledning. Vård- och omsorgsstyrelsen fastställer den OH-avgift som
ska tas ut av den styrelsens verksamheter.
Utbildningsstyrelsen kan också besluta om att vissa medel ska hanteras
centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en
gemensam satsning.
Då finansieringen (intäkterna) för de verksamheter utbildningsstyrelsen
ansvarar för går ut direkt till enheterna, redovisas en beräkning av totala
intäkter för styrelsens verksamheter i detaljbudgetens bilaga 1. De volymer
som anges (antal brukare, timmar etc.) är de som finansieringsnämnderna
har beräknat i sina budgetar.
Handlingar

Tjänsteskrivelse; Detaljbudget och effektmål 2014 för utbildningsstyrelsen,
2013-12-04
Ordförandens förslag till beslut- Effektmål och uppdrag 2014, 2013-12-03.
Förslag till detaljbudget 2013-12-04.
Bilaga 1 till detaljbudget; Utbildningsstyrelsens driftsbudget 2014 per
verksamhetsform.
Bilaga 2 till detaljbudget; Peng- och ersättningsnivåer 2014.
Aktuella uppdrag från utbildningsstyrelsen med preliminär tidsplan.
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Yrkande

Ordföranden Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med vissa justeringar av effektmål samt förslag till nya och återtagna uppdrag till förvaltningen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beträffande detaljbudget, effektmål, OH-avgiften samt fördelning av intäkter av OH-avgifter beslutar
enligt ordförandens förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen beträffande medel som hanteras centralt samt uppdrag till förvaltningen beslutar enligt ordförandens förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i styrelsens beslut avseende p. 1 – 4 samt uppdraget nr
2 (”Ett underlag ska sammanställas …”). Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi, Socialdemokrater och Vänsterpartister har en mycket högre ambition
för skolan och därför lagt helt andra budgetramar för utbildningssektorn i
våra budgetförslag. Vi satsade ytterligare 35 miljoner (S) utöver majoritetens förslag på reformer, för att öka elevernas lärande, likvärdigheten i skolan och offensiva satsningar på Framtidens skola.
Under budgetförhandlingarna tidigare i höstas röstades dessa ner av den
styrande koalitionen. Då rambudgeten från KF är helt styrande kan vi för
elevernas skull bara hoppas att den nu lagda detaljbudgeten ska leda till fullständig måluppfyllelse, god kvalitet i undervisning, att vi följer skollagen
och ett nollresultat för samtliga skolenheter.
Vi ser positivt att antalet mål har begränsats, men är fortfarande bekymrade
över att ingen prioritering gjorts mellan målen samt att målen fortfarande
inte är SMARTA: (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt). Vi
ställer oss därför inte bakom de delar av beslutet som rör mål och de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2014.
Vi ser positivt på att majoriteten hörsammar våra gamla reformförslag om
införande av differentierad skolpeng samt en kompetens- och behörighetssatsning, även om dessa kunde tilldelas mer resurser. Mot bakgrund av den
katastrof som nedmonteringen av resursskolan innebar för ett par år sedan i
kombination med de nuvarande utmaningarna att ge eleverna det adekvata
stöd som de behöver för att uppnå målen, är det positivt att medlen för resursteamet ska samlas in centralt och distribueras efter behov och inte enligt
ett köp- och säljsystem.
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När det gäller uppdraget att “proVarmdo aktivt får delta i kommundirektörens uppdrag att utreda framtida alternativ för Farstavikens skolas äldre elever inom skolans upptagningsområde, samt kontinuerligt informera och förankra arbetet i utbildnings-styrelsen” kommer vi Socialdemokrater och
Vänsterpartister
att vilja driva frågan om en modern utvecklingsinriktad skola i Gustavsberg
mycket skyndsamt.
Efter många månaders debatt kring behovet av att arbeta med de kommunala skolornas ökade attraktionskraft är vi glada över att
majoriteten hörsammat våra resonemang och gav förvaltningen i uppdrag att
ta fram en plan för verksamheternas ökade attraktionskraft innan sommaren
2014. Vi hoppas att frågan om ökad attraktionskraft på så vis kan komma
högre upp på dagordningen så att året 2014 kan ta sitt fokus på att öka intäkterna och höja kvaliteten i verksamheterna.”
Sändlista

proVarmdo
Ekonomiavdelning
Akten
__________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 98

Kontoret informerar
-

Rekryteringar av rektorer till CAS och Farstavikens skola.
Kontakt med fastighetsägare om tillfällig trappa upp till Farstavikens skola/Kvarnberget.

__________
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Utbildningsstyrelsen 2013-12-12 § 99

Ordföranden informerar
-

Dialogmöte kring attraktivare skolor i Värmdö (minnesanteckningar 2013-11-05).
Nobelpristagarföreläsning på Värmdö Gymnasium

__________
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