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provarmdo, Skogsbovagen 21, kl 17.00-23.30
Max Ljungberg (MP), ordförande
Elisabeth Dingertz (M) t.0.m $29
Annika Andersson Ribbing (S)
Malin Bellander (M)
Tanja Calafatis (FP) t.0.m $36
Alexsei Elliott (MP)
Jakob FritzeI1 (S)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare
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Utses att justera
Justeringens tid
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Kenneth Ehrnstedt (S) t.0.m $34, Martti Hietikko (KD), Göran Cardestål
(M) fr $30, Helena Valentin fr $35
Göran Cardestil (M) t.0.m $29
Nasim Mir (M)
Martti Hietikko (KD)
Kenneth Ehrnstedt (S)
Helena Valentin (V) t.0.m $34
Elisabeth Fredell produktionschef, Calle Degerström rektor, Birgitta
Schönander strateg, Arne Andersson rektor, Anna Boman
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Annika Andersson Ribbing
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Information ang. rekrytering av ny produktionschefen
Kommundirektör Stellan Folkesson informerade om rekryteringsprocessen.

VARMDO KOMMUN

Sid 4

Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen 201 1-04-07 j 29

l l US/%

Information: hantering av budgetunderskottet på
Kvarnbergsskolan
Utbildningsstyrelsens besiut

Utbildningsstyrelsen beslutar att

-

notera informationen till protokollet, samt
uppdra till provarmdo och rektor för Kvarnbergsskolan att i
samband med budgetuppföljning redovisa handlingsplan med förslag
till åtgärder för att nå en budget i balans 2011, dar kostnader för
förberedelseklass och modersmålsundervisning specificeras.

Yrkanden

(MP), (M), (KD) och (FP) biträder framlagt förslag med tillägg att uppdra
till provarmdo och rektor för Kvarnbergsskolan att i samband med
budgetuppföljning redovisa handlingsplan med förslag till åtgärder för att nå
en budget i balans 201 1, dar kostnader för förberedelseklass och
modersmålsundervisning specificeras.
(S) och (V) biträder framlagt förslag till beslut med tillagg.
Proposition

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

Kvarnbergsskolan redovisade för 2010 ett underskott om ca 2,5 mkr. Med
anledning av detta har skolan ombetts att för styrelsen redovisa vad som
görs för att hantera detta, inklusive information om elevantal, organisation
samt problem och utvecklingsomriden.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-03-30

Sid S

VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen 201 1-04-0 7 j 30

Information: Skolinspektionen
Produktionschef Elisabeth Fredell informerade om Skolinspektionens besök
i Värmdö kommun s i långt. Rapporter kommer nar besöken ar avslutade.
Protokollsanteckningar
(S) lämnar följande protokollsanteckning:
Under punkten informerades om Skolinspektionens granskning av Varmdös
skolor och hur tidtabellen för arbetet ser ut. Inspektionen pågår och
företrädarna för Skolinspektionen har meddelat att de skriftliga rapporterna
kommer ett par veckor senare an vad som ursprungligen aviserades.
Under diskussionen framförde vi socialdemokrater att kommunen riskerar
att f8 kritik för hur ansvaret för ledning och styrning fungerar, Inte minst
frågan om huvudmannaskapets funktion. Av det skalet frågade den
socialdemokratiska gruppen återigen nar de ekonomiska förutsättningarna
för den ansvarsöverföring av huvudmannaskapet ska regleras.
Utbildningsstyrelsen har övertagit ansvaret för det kommunala
huvudmannaskapet från den tidigare bestallarnamnden Utbildningsnämnden
från den 1januari i år. Trots att ansvaret flyttades över i samband med den
nya nämndorganisationens sjösättande följde inte resurser med från det ena
stället till det andra. Vi kritiserade detta i en skarp debatt i
kornmunfullmäktige inför beslutet och da utlovades att detta skulle justeras.
Vi har ocksa aktualiserat fragan på tidigare sammanträde med
Utbildningsstyrelsen. ordföranden meddelade då att styrelsen ska erhålla
resurser för sitt nya ansvarsområde. Det har också framkommit att
beredningen av frågan skulle f8 ta högst ett kvartal. Nu har arets tre första
månader passerat men ärendet ar inte aktualiserat p8 dagordningen till
kvällens möte. Uppdraget och ansvaret som följer med att vara huvudman
för skolan ar centralt och innebar dagliga insatser om uppdraget sköts
korrekt. Att resursfrågan för ansvaret ännu inte retts ut och justerats ar
allvarligt.
Den socialdemokratiska gruppen menar att kommunen genom den har
hanteringen ådrar sig kritik som helt hade kunnat undvikas om de politiska
besluten hade tagits i ratt ordning. Vi ar mycket kritiska till att beslut sa
lättvindigt tas utan att vara fardigberedda och att det ingår i
beslutshanteringen att stora justeringar ska göras vartefter besluten ska
implementeras. Det ar att slösa resurser på fel saker, bade de personella och
de ekonomiska. Att ro samtidigt som man tatar läckorna ar ingen bra
princip. Bättre att täta båten före sjösättning,
Vi kommer fortsatta att aktualisera frågan p i kommande styrelsemöten till
dess att den behandlats. Vi hoppas att de resurser som behövs för att utföra
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arbetsuppgiften tillförs utbildningsstyrelsen orngfiende och vi förutsätter att
Prov ersatts retroaktivt för de månader som nu gått.
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Information: Kostnadsfördelning skolhälsovård
Utbitdningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
(S) och (V) biträder framlagt förslag

Proposition

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

Utbildningsstyrelsen beslutade den 2011-03-10 5 22 att utse en
verksamhetschef med samlat ledningsansvar för samtlig skolhalsovird inom
provarmdo samt uppdra åt provarmdo att vid nästa sammanträde redovisa
kostnadsfördelning för verksamhetschef för skolhälsovård mellan
grundskola, grundsärskola gymnasium och gymnasiesärskola.
Kostnadsfördelningen redovisas i bifogat dokument.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-03-31
Redovisning av kostnadsfördelning ledningsansvar och skolgemensamt
2011-03-30
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Information: barnomsorgsköer och lokalkapacitet
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att

- notera informationen till protokollet, samt
- uppdra till provarmdo att vid niista möte återkomma med
redovisning på samma satt för gymnasieskolorna och att uppdraget
kompletteras med prognos frin kundvals- och
finansieringsavdelningen
Yrkanden
(MP), (M), (FP) och (KD) yrkade att uppdra till provarmdo att vid nasta

möte återkomma med redovisning p i samma satt för gymnasieskolorna.
(S) och (V) yrkar bifall till (MP), (M), (FP) och (KD)yrkande samt att
uppdraget kompletteras med prognos från kundvals- och
finansieringsavdelningen.
Proposition

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att styrelsen
beslutar att notera informationen till protokollet
samt att uppdra till provarmdo att vid nasta möte återkomma med
redovisning på samma satt för gymnasieskolorna och att uppdraget
kompletteras med prognos från kundvals- och finansieringsavdelningen
Ärendebeskrivning

Produktionschef Elisabeth Fredell informerade om:
Antal barn i kommunala förskolor jämfört med byggnadsmassig kapacitet i
befintliga byggnader samt redovisning av kö-platser 201 1-09-30
Protokollsanteckning
(S) lämnar följande protokollsanteckning:

Den socialdemokratiska uppskattar att den information vi efterfrågade vid
förra sammanträdet sammanställts och redovisats till detta möte. Det ar var
uppfattning att detta ar en strategiskt viktig fråga att arbeta med för att
säkerställa att så mycket resurser som möjligt kan gå till verksamheten och
att kostnaderna för lokaler kan hållas si? effektivt som möjligt.
S-gruppen aktualiserar ocksi under diskussionen på mötet behovet av att
denna kunskap används si?att en långsiktig strategi utarbetas inom
kommunen. Utbildningsstyrelsen skulle ha stor nytta av att en sådan fanns.

VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

Sid B

Utbildningssiyrelsen 201 1-04-07 j32forts.

l I us:2 I

Den (strategin) skulle också vara ett redskap bland flera nar langsiktig
samhällsplanering görs i kommunen. S-gruppen uppmärksammar att beslut
tagits sedan flera &rtillbaka att just en Iingsiktig lokalförsörjningsstrategi
ska finnas för förskola/skola men att förverkligandet av beslut fortfarande
återstår. Enligt var tolkning av de reglementen som finns för
skolverksamheten i var kommun ar det Finansieringsnamnden för utbildning
som borde tillse att en strategi skyndsamt utarbetas.
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Uppsägning av lokal på Djurhamns förskola
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att uppdra till provarmdo att säga upp
lokalhyresavtal för bortre delen (ett stort och ett mindre rum) på Djurhamns
förskola.
Ärendebeskrivning

P i Djurhamns förskola finns plats för 55 barn. Idag finns 38 barn i
verksamheten. Barnantalet i höst kommer endast att vara ca 30. Nigra barn
tillkommer under hösten och i januari men troligtvis inte fler än 3-4.
Verksamheten för det barnantalet kräver inte hela lokalutrymmet, utan
beräknas endast kräva de tre första rummen samt hall och kök. uppsägning
av de tv8 bortre rummen skulle innebära en minskning av lokalen med ca en
fjärdedel vilket ger en minskad kapacitet till ca 41 barn.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-03-29
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Nedläggning av Stavsnas Byskola
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att till nasta
sammanträde, återkomma med en konsekvensanalys av förslag till beslut.

Yrkanden

(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar, med instämmande av (S) och (V), att
ärendet återremitteras för att till nasta sammanträde, återkomma med en
konsekvensanalys av förslag till beslut.
Ärendebes krivning
Talldungens förskola består av en avdelning för O-3-hingar och tre
avdelningar för 3-5-åringar. Två av avdelningarna för 3-5-aringarna är
placerade i annan byggnad som benämns Stavsnas byskola. Placeringen p i
avdelningar hanteras av Talldungens förskola efter att ett barn beviljats plats
p i Talldungens förskola.
Talldungens förskola beräknas totalt ha ca 90 barn under läsiret 11/12 och
läsåret därefter minskas det antalet ytterligare då 26 barn går till skolan.
Samtliga barn ryms i huvudbyggnaden. Av de barn som idag g i r p i
avdelningarna på Stavsnas byskola finns 26 barn kvar till hösten, varav
större delen kommer att börja skolan läsåret 12/13.

P g a det minskade barnantalet finns inget behov av de två avdelningarna på
Stavsnas byskola. provarmdo föreslår därför en nedläggning av de tvi
avdelningarna, och att barnen som idag går dar flyttas till Talldungens
huvudbyggnad. Då en personal sagt upp sig och två kommer att gå i pension
kommer detta inte innebära att nigon personalövertalighet uppstår. De 26
barn som får byta avdelning har tidigare gått i Talldungens huvudbyggnad
och d8 personalen från avdelningarna som liggs ned följer med blir
konsekvenserna av förändringen inte stora.
Handlingar i ärendet
Tjansteskrivelse 2011-03-29
Tjansteskrivelse 2011-04-07
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Information: Ekonomiska förutsättningar för
pedagogisk omsorg
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att

- notera informationen till protokokt
- uppdra åt provarmdo att ta fram tre förslag kring pedagogisk
omsorg med konsekvensanalyser utifrån: total nedläggning, delvis
nedläggning samt en fortsatt verksamhet baserad på det antal platser
som kommer att erbjudas 2011,

- uppdra åt provarmdo att inhämta eventuella alternativa förslag på
organisering i framtiden från anställda inom provarmdo, samt

- delge finansieringsnämnden för utbildning och kommunstyrelsen
informationen, samt uppmärksamma densamma på att underlaget ger
en felaktig bild av kostnadsj~mförelsenmed andra kommuner.
Yrkanden

(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar bifall till provarmdos besIutsförslag med
följande tillägg:

-

uppdra åt provarmdo att ta fram tre förslag kring pedagogisk omsorg med
konsekvensanalyser utifrån: total nedläggning, delvis nedläggning samt en
fortsatt verksamhet baserad p&det antal platser som kommer att erbjudas
2011, samt

- uppdra åt provarmdo att inhamta eventuella alternativa förslag på
organisering i framtiden från anställda inom provarmdo

(S) och (V) yrkar bifall till provarmdos beslutsförslag med följande tillägg
(kursiv stil) i andra att satsen:

- delge finansieringsnämnden för utbildning och kommunstyrelsen
informationen, samt uppmärksamma densamma på att underlaget ger en
filaktig bild av kostnadsjämförelsen med andra kommuner.
Proposition

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att styrelsen
bifaller samtliga yrkanden.
Ärendebeskrivning

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. I
familjedaghem bedriver dagbarnvårdare verksamhet i sitt eget hem. Barnen
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är förskolebarn i åldrarna 1-5 ar och grundskolebarn. Familjedaghemmen
erbjuder en lugn miljö med små barngrupper, ca 4-6 barn.

I provarmdo finns idag 17 familjedaghem som ansvarar for 56 förskolebarn
och 8 grundskolebarn (fritidshem). Familjedaghemmen har en geografisk
spridning enligt följande:
4 i Gustavsberg varav en avvecklas p ga pensionsavgång 2011

6 i Värmdö varav en avvecklas p ga uppsägning 2011
4 i Djurö (varav 3 har barn idag) en avvecklas under 201 1
3 på Ingarö (varav 2 har barn idag) varav samtliga avvecklas under
2011

Protokollsanteckningar

(S) lämnar följande protokollsanteckning:
Den socialdemokratiska gruppen har röstat nej till införandet av peng för
denna verksamhet s8 Iange det saknas flera viktiga underlag för beslutet.
Den viktigaste frågan att f8 utredd ar hur omsorgen för barn som inte kan g i
i "vanliga" förskolor ska ordnas. Av de närmare sextiotalet barn som gAr hos
dagbarnvhdare ar det endast en handfull som av dokumenterat medicinska
skal inte KAN gå i mer storskalig verksamhet. Utöver dessa kan man ocksi
misstänka att det finns ytterligare barn, som i nuläget får den omsorg de
behöver men som skulle få problem i större barngrupper i reguljär förskola.
Det kan handla om såväl medicinska som sociala skal. Tyvärr blir det en
spekulation eftersom någon utredningbedömning kring detta inte tagits
fram före beslut, trots vår begäran om det.
Det ar var farhåga att verksamheten för ett antal av barnen som idag g i r hos
dagmamma kommer att bli kvalitativt sämre OCH dyrare om inte dagens
verksamhet kan bestå. Det har vi ocksa framfört under kvällens diskussion.
Vi finner det märkligt att en redovisning om konsekvenser och effekter av
beslut om pengfinansiering inte föregick beslutet.
Vi har ocks8 uppmärksammat att den tjänsteskrivelse som legat till grund
för beslutet i kommunfullmäktige om peng ger en skev bild när Värmdö
jämförs med andra kommuner. I skrivelsen presenteras siffror som anger att
Värmdös kostnad för dagmammor vida överstiger motsvarande kostnad i
flera andra kommuner. Problemet ar att man jämför äpplen och päron. 1
Värmdös konstruktion ska pengen fullt ut finansiera de kostnader som
verksamheten kostar, allts8 exempelvis aven central chefsfunktion och OHkostnad. Det gäller inte för de kommuner vars pengniva man jämför med i
beslutsunderlaget. Exempelvis Nacka anges ha en pengnivå för l-3-åringar
på 101 400:-/Ar (att jämföra med förslaget för Värmdö 115 537:-/år. I
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uppgiften finns två bedrägligheter, dels ar Nackasiffran för år 2008, den ar
inte indexuppraknad med tv8 ar (Värmdösiffran ar 2010). Dels inkluderar
inte Nackapengen alla kostnader.
Tittar man istället p& den styckekostnad per inskrivet barn hos dagmamma
som redovisas på Skolverkets hemsida s8 framkommer att Nackas
styckekostnad ar drygt 190.000 kr medan motsvarade siffra ar drygt 120.000
kr för Vamdöbarnet. (Siffrorna avser år 2009). Det ar utifrån dessa siffror
som nu en 20%-ig besparing beslutats. Under diskussionen framkom att
ordföranden iakttagit detsamma och var medveten om detta nar debatten
fördes i kommunfullrnaktige och beslutet togs. Vi ar ytterst förvånade att
inte detta togs upp så att fullmäktiges ledamöter fattade beslut pi3 korrekta
underlag.
Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Sammanställning av barnantal och beräknade kostnader och
intäkter 2011
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse från ukä kontoret 2011-01-31
Bilaga 3: Finansieringsnamnden för utbildnings beslut 2011-02-16 5
Bilaga 4: Aktuella kösiffror för familjedaghem
Sandlista

Finansieringsnamnden för utbildning
Kommuns tyrelsen

I
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Information från ordförande:
Ordförande informerade om följande ärenden:

- Bibass utredning och förslag
- Revisionsrapport: Strategi för att möta konkurrens fran fristående
skolor

-

Må12011

Handlingar

Utdrag ur Bibass utredning och förslag
Revisionsrapport: Strategi för att möta konkurrens f r h fristående skolor
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Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut.

(S) och (V) deltar inte i beslutet.

Redovisning av delegationsbeslut april 201l
Delegation

Delegat

Beslut, datum

Anpassad studiegång

Rektor Anders
Jansson
Djurö skola

Beviljas,
110324

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun an Värmdö för att
fullgöra pabörjad utbildning.

Rektor Arne
Andersson

Ledighet för elev 2 dagar 3113-114
2011

Klasslärare
Marie Hanson
Hemmestaskolan

Ledighet för elev 8 dagar 614-1514
2011

Rektor Bo
Ostenius
Dahiberg
Hemmestaskolan

Ledighet for elev 1 dagar 3113-11

Rektor Ulrika
Görtz
Brunns skola

Beviljas,
110306

Ledighet för elev 4 dagar
1412-1512, 17/3-1813 2011

Rektor UIrika
Görtz
Brunns skola

Beviljas 1l0123

Ledighet för elev 4 dagar
2213-814 2011

Rektor Ulrika
Görtz
Brunns skola

Beviljas 110117
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Ledighet för elev 12 dagar
24/5-1416 2011
Ledighet för elev 12 dagar
24/5-1416 2011

I

Rektor Ulrika
Görtz
Brunns skola

Beviljas 110223

I

Rektor Ulrika
Görtz

I Brunns skola

Beviljas 110223

I

Ledighet for elev 5 dagar
1114-1514 2011

Rektor Ulrika
Görtz
Brunns skola

Beviljas 110322

Ledighet för elev 8 dagar

Rektor Anders

Beviljas 110314

25/3,28/3,15/4,168/4,6/5,9/5,27/5,30/5
201l

Ja"SS0n

Anpassad studiegang

Rektor Anders
Jansson

Djurö skola

I Djurö skola
Anpassad studiegång

Rektor Anders
Jansson
Djurö skola

Beviljas,
110323

I
Beviljas,
110323
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Delgivningar och anmalningsarenden
1. Kommunfullmaktige 2011-02-23, $38 10KS/0149
Justering av beslut om reglementen för nämnder och styrelser
2. socialnämnden 2011-03-29,g 24 10SCN/0172
Avtal för bedrivande av LSS-verksamhet
3. socialnämnden 2011-03-29, $ 2 1 10SCN/395
Remissvar om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild
service

4. Samhallsbyggnadskontoret: Information om samråd under tiden
2011-04-04 till 2011-05-02 för detaljplan för Ripvagen m.fl. i
Strömma, delomrade S4B

5. KontrolIrapporter: Livsmedelsanlaggning
Östra Ekedal, Blomkulans förskola
Ängsvik, Ängens förskola
Brunn, Lövhamra naturförskola
Kopparmora, Kopparmora förskola
Varmdövik, Vikingens förskola
Stavsnas, Stavsnas byskola
Ösby, Ösbydalens förskola
6. Skolinspektionen Utredning av anmiilan 201 l-03-25,ll U 9 4 9

7. Skolinspektionen. Anmälan ang information mellan hem och skola
201 1-03-18 1lUS/53

8. Skolinspektionen: Kvalitetsgranskning av Brunns skola avseende
undervisning i fysik, år 4-6 11US/59
9. Skolinspektionen: Kvalitetsgranskning av Musik i grundskolan av
Djurö skola llUS/25
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VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen
l l u272 1

Information från produktionschefen
Produktionschef Elisabeth Fredell informerade om:

-

-

tillsättning av ny rektor på Ekedalsskolan, Åsa Gustavsson
tillsättning av förskolechef Haghultafhkatten Annika Wastesson
Kobbens förskolas upphörande behandlas i styrelsen 19 maj
Lupp-enkäten mycket positiv
Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landsting
samordnare Ewa Eriksson slutar till sommaren i stallet kommer
Elisabet Andersson, internt rekryterad

