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Presentation av ny produktionschef
Blivande produktionschef Pia Andersen presenterar sig och
halsas välkommen.
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Atgardsplaner för en budget i balans
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet, samt
uppdra till provarmdo att till novembermötet iterkomma med en fördjupad
analys av grundskolornas underskott utifrh elevers behov av särskilt stöd,
både B-peng och C-peng, totaIa OH-kostnader samt minskning av elevantal
p g a konkurrens.
Yrkanden

MP, M, KD och FP yrkar bifall till provarmdos beslutsförslag med tillägget
"samt uppdra till provarmdo att till novembermötet återkomma med en izrdjupad analys av grundskolornas underskott utifran elevers behov av särskilt
stöd, både B-peng och C-peng, totala OH-kostnader samt minskning av
elevantal p g a konkurrens."
S yrkar avslag på MP, M, KD och FP'S yrkande samt bifall till provarmdos
beslu tsförslag med tillägget:

- "hemställa att kommunstyrelsen skyndsamt redovisar en specificering av det centrala OH-kostnadsavdraget (1,7 %), samt att redovisningen också tydIiggör vilka tjänster som är frivilliga att avropas,

-

uppdra till kontoret att göra en kartlaggning/sammanstallning av Cpengsystemets konsekvenser för skolorna,

- de extraordinära kostnaderna for G2's uppstart av nya program
(Doctusutbildningarna) redovisas på kommande utbildningsstyrelse,
samt

- utbildningsstyrelsen ges en redovisning av hur IT-kostnaderna för
skolenheterna ar konstruerade."
MP; M, KD, FP yrkar avslag på S yrkande.
Proposition
Ordförande ställer först yrkandet från MP, M, KD och FP under proposition
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförande ställer därefter yrkandet frin S under proposition och finner att
styrelsen avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning läses upp och godkänns:
Den som röstar avslag röstar ja, den som röstar bifall röstar nej.
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Styrelsen beslutar med 6 ja röster mot 3 nej röster att yrkandet från S avslas.
(voteringslista 1)
Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade i 8 74 2011-09-08 att uppdra till resultatenhetschefer och provarmdo att vid styrelsens oktobersammanträde redovisa
åtgardsplaner som ingår i åtaganden för en budget i balans för de enheterlkostnadsposter som går med underskott.
Protokollsanteckning

S Iamnar följande protokollsanteckning:
"Vi i den socialdemokratiska gruppen uppskattar det preciserade underlaget
som skolledarna skrivit fram. Det visar med tydlighet flera saker, bland annat att resurserna och fördelningen av desamma avseende barn i behov av
särskilt stöd alltjämt ar ett bekymmer. Dels ar det uppenbart att behoven
vida överstiger de pengar som avsatts, dels råder alltjämt för stora brister i
processen kring hur medlen söks och dess hantering. Det ar inte vare sig
kostnadseffektivt eller vettigt, sett ur verksamhetens perspektiv.

Den socialdemokratiska gruppen saknade inför hanteringen av iirendet nigot
substantiellt förslag till synpunkterPitgarder för utbildningsstyrelsens beslut.
Det ar defensivt att endast tacka för informationen nar så stora diskrepanser
redovisas. Vi underströk inför beslutet att niista uppföljning måste åtföljas
med aktiva ställningstaganden från styrelsens sida."
Handlingar i ä r e n d e t
Tjänsteskrivelse 2011-10-06
Förskola/familjedaghem underskott åtgardsplan 2011
Grundskola underskott Atgardsplan 2011
Gymnasium underskott åtgardsplan 2011
Fritidsgårdar och kulturskolan underskott itgirdsplan 2011
Sandlista
provarmdo
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Voteringslista l vid utbildningsstyrelsens sammanträde

Ledamöter

Max Ljungberg (MP)
EIisabeth Dingertz (M)

X

X

Annika Andersson Ribbing
(S)
Malin Bellander (M)

X

ICecilia Ramning (S)
Tjänstgörande ersättare
Nasim Mir (M)

X

Göran Cardestiil (M)
Nils Blomback (MP)

X

Christer Hedberg (S)
Resultat: 6 ja-röster mot 3 nej-röster

X
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Information: Ekonomi och lokaler på Gustavsbergs
gymnasium
Utbitdningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Rektor för Gustavsbergs gymnasium redogör för framtida behov och möjligheter avseende lokaIer. Då hyreskontrakt för del av lokalerna gir ut i juni
2012 behöver utbildningsstyrelsen i november föreslå kommunstyrelsen vilka lokaler som fortsättningsvis ska hyras och p8 vilket sätt.
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Ansökan om riktat statsbidrag för Iarlingsutbildning för
vuxna
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om statsbidrag för larlingsutbildning för vuxna.
Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner ges möjlighet att söka riktat statsbidrag för att anordna
Iarlingsutbildning för vuxna inom kommunal vuxenutbildning p i gymnasiat
nivå och inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Ansökan
ska vara Skolverket tillhanda senast 30 oktober.

I Värmdö har ett lärlingsråd upprättats enligt förordningens krav. Vid Centrum för arbete och studier har en kartläggning av behovet av Iiirlingsutbildningar gjorts i samarbete med arbetsförmedlingen, representanter för naringsliv, fackliga organisationer och kommun och utifriin denna kartlaggning
söker Värmdö kommun Iarlingsplatser för 2012.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-10-04
Förslag till ansökan
Sandlista

Skolverket
Rektor CAS
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Information: framställan om gymnasieskola på Djurö
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet, samt
att inte gå vidare med att starta en gymnasieskola med programval enligt
förslag p8 Djurö skola fr o m höstterminen 2012,
Yrkande
MP, M, KD och FP yrkar bifall till provarmdos förslag med tillägget "samt

att inte g8 vidare med att starta en gymnasieskola med programval enligt
förslag på Djurö skola fr o m höstterminen 2012."
Proposition

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

Rektor för Djurö skola har inkommit med en framstalIan om att till höstterminen 2012 starta en gymnasieskola på Djurö med programmet hotell och
turism.
Handlingar i ärendet

Rektors framställan till utbildningsstyrelsen 2011-10-04
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Information: sammanställningar av resultat
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Med anledning av resultatet av Skolinspektionens tillsyn har utbildningsstyreken efterfrågat olika former av sammanstaIlningar av resultat i provarmdos skolor. provarmdo presenterar upprättade samrnanstiillningar av
meritvarden och betyg samt LUS resultat.
Styrelsen kommer i november att ta stallning till hur sammanställningarna
önskas redovisade fortsättningsvis.
Handlingar i ärendet

Sammanställning av meritvärden och betyg
SammanstaIlning av LUS-resultat

