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Plats och tid

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga deltagare

provarmdo, Skogsbovägen 21, kl 15.OO-20.25
Max Ljungberg (MP), ordförande
Elisabeth Dingertz (M) t.0.m $19
Annika Andersson Ribbing (S)
Malin Bellander (M) t.0.m $19
Tanja Calafatis (FP) t.0.m $19
Per-Olof Fransson (KD) t.0.m 920
Alexsei Elliott (MP) t.0.m $20
Jakob Eritzell (S) fr.0.m $18
Cecilia Ramning (S)
Nils Blomback (MP) $20-924, Jorge Tenario (FP)fr.o.m 920, Martti Hietikko (KJ3)fr.o.m $20, Helena Valentin (V) $ 14-17, 821-27
Göran Cardestål (M)$ 14-19
Nasim Mir (M)§14-19
Jorge Tenorio (FP)$l4-l9
Martti Hietikko (KD)$14-19
Nils Blombäck (MP)$14-19
Helena Valentin (V) $18-20
Elisabeth Fredell produktionschef, Ann-Christin Jernberg ekonomicontroller, Anders Jansson rektor, Bo Östenius rektor, Calle Degerström rektor,
Helena Weiss Larsson rektor, Helene Jagestedt rektor, r an-Åke Hallerstedt
rektor, Rolf Zetterberg bitr. rektor, Eva Norell bitr.rektor, Tina Leach
verksamhetschef, Anna Boman utredningssekreterare, Karin Persson-Berg,
sekreterare

Utses att justera
Justeringens tid

Annika Andersson Ribbing
16 mars 2011

Protokollet innehåller

$5 14 - 27 varav $919 - 27 behandlats öppet och $9 14-18 stängt för allmänheten
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Delgivningar och anmalningsarenden
11 US/l:Beslut om vidaredelegationer 2011-02-16

FNU $6,201 1-02-16: Kvalitetsuppföljning av dokumentaion av arbetet
kring barn i behov av särskilt stöd i Värmdö kommun 2009/2010
Bygg- och miljökontoret 2011-02-23: Beslut om kompletteringar efter insnpektion av Stavsnas byskola 2008
UTBN $92, 2010-11-25: Kundundersökning och kvalitetsredovisning 2009
Bygg- och miljökontoret 201 1-01-04: Avslut av inspektion Ekedalssskolan
SkoIinspektionsanmalan Viks skola samt beslut att överlämna ärendet till
huvudmannen för utredning llUSJ49
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Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsensbeslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Inkomna delegationsbeslut
Delegation

I Delegat

Ledighet för elev 15 da- Rektor Ulrika Görtz,
Brunns skola
gar feb-mars

Beslut, datum
Beviljas, 110117

Ledighet för elev 14 da- Rektor Ulrika Görtz,
Brunns skola
gar 2213-814
Ledighet för elev 13 dagar 16/3-114

Rektor Ulrika Görtz,
Brunns skola

Ledighet för elev 4 dagar 14-15/2,17-18/3

Rektor Ulrika Görtz,
Brunns skola

Ledighet för elev 11da- Rektor Bo Östenius,
gar 2513-8/4
Hemmesta 6-9

Beviljas, 1l0128

Ledighet för elev 6 dagar
2714-415

Beviljas 110214

Rektor Ulrika Görtz
Brunns skola
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Information från produktionschefen
Produktionschef Elisabeth Fredell informerade om följande
ärenden:

- Viss övertalighet inom förskola, grundskola och gymnasieskola
- Beläggningen på de kommunala förskolorna
-

Auktorisation bland lärare
Utbildningsmiljons fördelning
Hyra Kobbens förskola
Rekryteringsprocessen till rektor Ekedalssskolan
Skolinspektionens besöksplan i Värmdö
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Gymnasiesarskola i Värmdö
Utbildningsstyrelsens b e s l u t
Utbildningsstyrelsen beslutar att föres14 kommunstyrelsen föresla kommunfullmäktige besluta

- att gymnasiesärskola, individuellt program, ska erbjudas inom proVarmdo, för närvarande lokaliserat till Värmdö särskola för enskilda
elever som ansöker om lokal lösning i sin hemkommun

- att gymnasiesärskolan kan utökas med ett eller flera nationella program vid behov

- om följande tillägg till utbildningsstyreIsens reglemente (tillägg i
kursiv stil):

"2.1 Styrelsen ansvarar för lagstadgad gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särvux"
Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

För närvarande g i r fyra elever individuellt program, verksamhetstraning,
anordnat av Hemmesta särskola efter beslut av Gymnasie- och vuxenutbildningsnamnden $40108.
D4 ärendet inte förelagts kommunfullmäktige för beslut och utbildningsstyrelsen ej uppdragits att ansvara för denna verksamhet, föreslås att styrelsen
föreslår kommunfullmäktige att fatta ett sadant beslut.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-03-01
Sandlista

Kommunstyrelsen
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Former för utbildningsstyrelsens sammanträden
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att:

- dess sammanträden ska vara öppna för allmänheten där kommunallagen medger, med undantag för ärenden som rör koncernen provarmdos profilering, effektivitet, kvalitet som faller utanför styrelsens
rapporteringsskyldighet enligt punkt 7 i utbildningsstyrelsens reglemente, samt

- anta följande former för dess Sammanträden:
o sammanträdet är uppdelad i en stangd och en öppen del,

o ärenden som avser myndighetsutövning och eller ärenden
som innehaller sekretessbelagda uppgifter far endast behandIas under den stängda delen av sammanträdet
o ordföranden eller dess ersättare som ansvarar för utfardande
av kallelse avgör vilka övriga ärenden som ska höra till öppen respektive stangd del på ärendelistan som offentliggörs
innan sammanträdet,
o det ar ytterst alltid utbildningsstyrelsen som avgör vilka övriga ärenden som ska behandlas under den öppna respektive
stängda delen av sammanträdet,
o utbildningsstyreIsen kan enhälligt besluta att ge allmänheten
yttranderätt på sammanträdet,
o i protokollet ska framgå vilka ärendeparagrafer som sammanträdet var offentligt

Yrkanden

(S) och (V) biträder förslaget till beslut.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har medgivit att en nämnd får besluta att dess sammanträden ska vara helt eller delvis öppna för allmänheten,
och har även rekommenderat nämnderna att fatta sådana beslut. Utbildningsstyrelsen behöver ta ställning till om dess sammanträden ska vara öppna samt anta former för dess sammanträden.
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Handlingar i ärendet

Tjansteskrivelse 2011-02-24
Sandlista

Kommunfullmäktige
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Betyg i Värmdö kommuns grundskolor 8,2008-2010
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att:

-

informationen om handlingsplan noteras till protokollet, samt

- Ater ta upp fragan om Atgarder för att säkerställa kunskapsresultaten
då Skolinspektionens tiilsynsrapport inkommit, samt

- Atgardsplan redovisas vid sammanträdet den 15 juni 2011.
Yrkanden

(S) och (V) biträder framlagt förslag med ett tillägg att åtgärdsplan redovisas vid sammanträdet den 15 juni 2011.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet med tillägg under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Lundgren och Schyberg har på uppdrag av utbildnings- kultur- och äldrekontoret genomfört en studie i betygsutveckhg i Värmdö kommuns grundskolor 2008-2010. Finansieringsnamnden för utbildning har godkänt kvalitetsuppfoljningen och överlämnat den till utbildningsstyrelsen för åtgärder.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-02-24
Betyg i Värmdö kommun 8,2008-2010
Finansieringsnamnden för utbildning beslu 2011-02-16, 1
Handlingsplan Arshjul
Sandlista

Finansieringsnamnden för utbildning
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Verksamhetsberattelse 2010 och resultatbalansering
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att:

- godkänna provarmdos förslag till verksamhetsberättelse bokslut
2010, samt

- godkänna provarmdos förslag till resultatbalansering 2010
Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag

MP, M och IU> yrkar också bifall till framlagt förslag.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

provarmdo resultat, -16 207 tkr, motsvarar 1,4 % av omsättningen 2010.
Underskottet består främst av färre barn inom förskola och firre elever i
grundskola, ökade kostnader i resursskolan och att hemtjansten inte har anpassat sina kostnader till den ersättning som ar fastställd av bestillarkontoren. Jämfört med bokslut 2009 har hemtjansten minskat sina nettokostnader
med ca 2 000 tkr.
Alla enheter, utom ledningsstöd, inom provarmdo ar resultatenheter. Enligt
kommunens styrsystem skall det ekonomiska resultatet för samtliga resultatenheter balanseras vidare i bokslut. Detta innebar att enheternas över- och
underskott i bokslut 2010 kommer att balanseras till 2011.
Fem grundskolor har fått sina ackumulerade underskott frin åren 2003-2007
korrigerade med 9 340 tkr.
För två resultatenheter, hemtjänst och kulturskolan föreslas att arets underskott inte balanseras till 2011. Anledningen ar att verksamheterna har haft
en "prov-peng" under 20 10.
provarmdos resultatenheters samlade resultat 2010, inklusive reglering av
hemtjänstens och kulturskolans underskott, uppgir till -2 140 tkr vilket förslas balanseras till 2011.
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Handlingar i ärendet
provarmdos verksamhetsberättelse 2010
Sandlista

provarmdo
Resultatenhetschefer i provarmdo
Ekonomiavdelningen
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Detaljbudget 201l
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna provarmdos förslag till detaljbudget 2011.

S deltar inte i beslutet.
Yrkanden

MP, M, FP och KD yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna
provarmdos förslag.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Fr o m 2011 finns det två styrelser för provarmdos verksamhet, utbildningsstyrelsen och vard och omsorgsstyrelsen.
Detaljbudgeten för provarmdos verksamheter ar utifrån de två styrelserna
delad i två delar, liksom detaljbudgeten för provarmdos ledningsstöd. Ledningsstödets budget ar fördelad utifrån respektive styrelses verksamheters
budgeterade omsättning, 80 procent till utbildninesstvrelsen och 20 procent
till vård och omsorgsstyrelsen.
Utbildningsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning. Med detta avses dels att efterfölja direktiv gällande budget, budgetuppföljning, bokslut (hel- och delar) mm för
de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar.
Protokollsanteckningar

S lämnar följande protokollsanteckning:
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i budgetbeslutet för år 2011.
Väsentliga delar i underlaget saknas för att vi ska anse att detta över huvud
taget ar en budget. Avtal ar inte tecknade och det ar därmed inte klarlagt
vilka ekonomiska ramar som ska galla för verksamheten i vissa delar. Dartill finns inte heller mål för verksamheten antagna. En vettig mal- och budgetprocess startar med mAldiskussionen som sedan leder till vilken budget
som kravs för att nå de uppsatta målen. I detta fallet jobbar nu utbildningsstyrelsen med den omvända ordningen genom att anta en budget idag och
målen senare.
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Ytterligare ett perspektiv som vi anser helt nödvändig för att budgetbeslutet
ska bli klokt och ha förutsättningen att fungera styrande iir att konsekvensbeskrivningar och en dialogprocess med verksamheten har ingatt i samband
med budgetens framtagande. De senaste åren har detta moment helt saknats
vilket lett till att målen närmast blivit en "önskelista" istället för att styrdokument. Vi framförde under mötet denna synpunkt och lovades att de kommande budgetprocesserna ska innehålla en "loop"/dialog med verksamheten
innan mål och budget antas av styrelsen.
Vi efterfragade också besked kring pil vilket satt utbildningsstyrelsen ska
ges resurser för sina nya ansvarsområden (huvudmannaskapet för skolan
samt virdgivaransvar). Till dags dato har inte styrelsen fått någon kompensation i form av varken ekonomiska eller personella resurser för att sköta
dessa uppgifter. Ordföranden framförde att detta utreds och att styrelsen ska
bli kompenserade för de nya uppdragen. Dock fick vi inget närmare besked
om när vi kan få klarhet i kompensationens omfattning.

I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens budget för
2011 lade vi socialdemokrater ett förslag som innebar en satsning p8 skolan
om tio miljoner kronor. Larartatheten ar långt under genomsnittet för riket
och skolpengen för undervisning är lägre i Värmdö an i de flesta andra
kommuner i närområdet. Kopplat till vårt budgetförslag la vi också specifika
satsningar som det går att läsa mer om i protokollet för kommunfullmäktiges sammanträde den 24:e november 2010.
Handlingar i ärendet

Utbildningsstyrelsens detaljbudget 2011
Sandlista

provarmdo
Resul tatenhe tschefer i provarmdo
Ekonomiavdelningen
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Verksam hetschef för skolhälsovården
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att

- utse Christina Leach som verksamhetschef med samlat ledningsansvar för samtlig skolhälsovård inom provarmdo

-

ansvaret för diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter uppdrar verksamhetschefen till skolläkare med utbildning och
kompetens för uppdraget,

- uppdra &t provarmdo att vid nästa sammanträde redovisa kostnadsfördelning för verksamhetschef för skolhälsovård mellan grundskola,
grundsarskola gymnasium, och gymnasiesärskola, samt

- uppdra åt provarmdo att i samband med uppföljning av konsekvensbeskrivningens åtgärder återkomma med eventuella förslag på förändringar av genomfört beslut
Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag
MP, M och KD yrkar också bifall till framlagt förslag.
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebes krivning

UtbildningssstyreIsen ska utse en eller flera verksamhetschefer för samtlig
skolhalsov~rdinom provarmdo. Verksamhetschefend-ernasuppdrag ska
specificeras s&att det tydligt anges vilket verksamhetsområde verksamhetschefen ansvarar för samt om diagnostik och vård och behandling ingår i
uppdraget. I övrigt ger utbildningsstyrelsen särskilda instruktioner till verksamhetschefen i direktiv för ledningssystem.
Handlingar i ärendet
Tjansteskrivelse 2011-03-01(föreliggande)
Tjansteskrivelse: Information om vårdgivaransvar 2011-03-01
Konsekvensbeskrivning 2011-03-01
Sandlista
Produktionschef
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Christina Leach
Samtliga rektorer inom provarmdo
Socialstyrelsen
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Direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet inom s kolhälsovården
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet inom skolhalsovården.
Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag
MP, M och KD yrkar också bifall till framlagt förslag.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet ska vfirdgivaren:
ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
andamilsenligt med mål, organisation och rutiner, metoder och
virdprocesser som säkerställer kvaliteten
- fastställa övergripande mal för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen och
- ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsomrildet ar
så utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.

-

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-02-03
Förslag till direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom
skolhälsovården 2011-02-03
Sandlista

Verksamhetschefen för skolhalsovården
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Uppsagning av avtal för den verksamhetsförlagda delen av Iararutbildningen
Utbildningsstyrelsen beslutar

-

saga upp nu gällande avtal med Stockholms universitet, Södertörns
högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack och
Kungliga Musikhögskolan om den verksamhetsförlagda delen av
lärarutbildningen att gälla fr o m 2011-01-01

-

denna uppsägning galler under förutsättning att terminsersättning till
kommunerna revideras till ett högre belopp an det nu gällande

-

i det reviderade avtalet skall den nya ersättningsnivån galla för hela
år 2011

-

uppsägningen avser endast samverkansavtalet och inte
kompletteringsavtalet för basgruppsverksamheten

Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag
MP, M och KD yrkar också bifall till framlagt förslag.
Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Den nya Iararutbildningen trader i kraft fr o m höstterminen 2011. Med
anledning av detta kommer också villkoren för den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen att andras.
Förhandlingar med berörda Iarosaten har därför inletts dar KSL med stöd av
en arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer samt en referensgrupp
besaende av VFU-ansvariga representerar kommunerna i länet.
Målsättningen ar att ett nytt avtal skall träda i kraft 2012-01-01.

Då någon revidering inte skett under den hittillsvarande avtalstiden för VFU
har
kommit överens om att uppta förhandlingar avseende
ersattningen under våren 2011. Den reviderade ersättningen skall galla för
hela 2011 tills det nya avtalet träder i kraft. Revideringen avser enbart
terminsersättningen enligt samverkansavtalet för den verksamhetsförlagda
utbildningen
för basgruppsverksamheten.
- - -och inte-kompletteringsavtalet
-----
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Det nu gällande avtalet skall sagas upp innan den 30 juni.
Handlingar i ärendet

Missiv f r h KSL 201 1-02-02
KSL's mall för uppsägning av avtal
Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen
Sändlista

KSL
VFU-samordnare
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Ändring och tillägg till utbildningsstyrelsens delegationsordning
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar om följande ändringar i utbildningsstyrelsens
delegationsordning (tillägg i kursiv stil, strykningar i

w

Typ av
ärende

Delegat

Möjlighet Vidaretill vidare- delegation
delegation

Anmärkning

1
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Ärendebeskrivning

Varje Ar tecknas avtal mellan finansieringsnämnd och resultatenheter för bl
a fritidsgardsverksamheten, vuxenutbildning, kulturskola, resursskolan, bibliotek och restaurang- och måltidsservice. Dessa avtal tecknas efter en förhandlingsprocess mellan provarmdo och finansieringskontoret där provarmdos avtalsrepresentant, resultatenhetschefer och produktionschef deltar.
I avtalen regleras vilka tjänster som ska utföras, uppföljning och ekonomiska villkor. Då provarmdo skapades fanns ingen politisk styrelse och dessa
avtal har därför tidigare godkänts av produktionschefen. Då frågan om godkännande av dessa avtal inte reglerats föreslår provarmdo att utbildningsstyrelsen delegerar till styrelsens ordförande respektive vice ordförande vid
dennes förfall. Detta för att möjliggöra en politisk förankring samtidigt som
förutsättningar skapas för en effektiv godkännandeprocess. Styrelsen delges
samtliga tecknade avtal.
En ny gymnasieförordning har tratt i kraft den l februari 2011 (SFS
2010:2039), i delegationsordningen benämnd GyF2010. Bestämmelserna
ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1juli 2011. För utbildning som påbörjats före den 1juli 2011 gäller äldre bestämmelser för utbildningen, d v s den äldre gymnasieförordningen (SFS 1992:394)i delegationsordningen benämnd GyFl992. provarmdo har uppdaterat utbildningsstyrelsen så att aven ny lagrum finns med. Vissa beslut i GyF2010 ar nya
och därför föreslas utbildningsstyrelsen besluta om vissa tillägg till delegationsordningen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-03-02 (föreliggande)
Sandlista
provarmdo
Författningssamlingen
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Utbildningsstyrelsens sammanträdestider 201f
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att
-

-

fastställa följande datum för sammanträden våren 2011 utöver de redan fastställda:
-

Torsdagen den 7 april

-

Torsdagen den 1 9 maj

andra datum för sammanträde i juni från tisdagen den 14 juni till onsdagen den 15 juni

sammanträdena startar kl 17.00 (gruppmöten fran kl 16.00)

Yrkanden

(S) och (V) yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna framlagt
förslag med förändringen att de startar kl. 17.00 med gruppmöten från kl.
16.00

MP, M och KD yrkar ocksa bifall till detta yrkande.
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade i 5 13 2011-02-10 att uppdra åt presidiet att
till nästa sammanträde presentera förslag till två ytterligare sammantradestider under våren 2011. Da sammanträdet den 14 juni sammanföll med vårdoch omsorgsstyrelsens sammanträde föreslår presidiet aven att andra det
sammanträdesdatumet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-02-24
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provarmdo
Kansli- och utvecklingsavdelningen
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Information: Utbildningsstyrelsens mål
Ordförande Max Ljungberg (MP) informerar om pågaende målarbete. Förslag pil mal kommer att kommuniceras med chefer i verksamheterna. Styrelsen kommer att diskutera förslag på mal vid nästa sammanträde och beraknas kunna anta mål vid majsammantradet.

