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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 1

Sid 3

12US/0018

Internkontrollplan för utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till internkontrollplan
för 2012.
Ärendebeskrivning
I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll.
Enligt policyn ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll senast i februari varje år. Förvaltningen har under hösten 2011 inlett arbetet
med att implementera processer och strukturer för arbetet med intern kontroll samt genomföra riskanalyser. proVarmdo har varit delaktig i detta arbete och har utifrån en genomförd riskanalys för utbildningsstyrelsens ansvarsområden upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2012.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2012-01-24
Förslag till utbildningsstyrelsens internkontrollplan 2012

Sändlista
proVarmdo
Samtliga resultatenhetschefer under utbildningsstyrelsen
Ekonomikontoret
Författningssamlingen
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 2

Sid 4

11US/0335

Yttrande över revisionsrapport: granskning av gymnasieskolan
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrandet och anta
det som sitt eget.
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
av gymnasieskolan med fokus på verksamhetsstyrning och beredskap för
ökad rörlighet/konkurrens och minskande elevunderlag.
Granskarnas slutsats är att gymnasieskolan i allt väsentligt fungerar bra,
men att det finns ett antal förbättringsområden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2012-01-25
Förslag till utbildningsstyrelsens yttrande
Revisorernas begäran om yttrande
KPMG:s granskningsrapport: Granskning av gymnasieskolan med fokus på
verksamhetsstyrning och beredskap för ökad rörlighet/konkurrens och
minskande elevunderlag

Sändlista
Kommunrevisionen
proVarmdo
Gymnasierektorer
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 3

Sid 5

11US/0138

Information: delrapport utredning av skolorganisationen
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade i § 92 2011-10-13 att uppdra åt proVarmdo
att i samverkan med kundvals- och finansieringsavdelningen genomföra en
genomgripande utredning av skolorganisationen med förslag på ny skolorganisation att införas fr o m höstterminen 2013. En delrapport skulle presenteras för styrelsen i februari 2012, och den slutliga utredningen med förslag
till ny organisation i maj 2012.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2012-01-24
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 4

Sid 6

12US/0021

Medborgardialog Skärgårdsskolan
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att
•

en medborgardialog ska genomföras i skärgården, på öarna Svartsö,
Runmarö, Möja och i Djurö skola, gällande möjliga förändringar av
Skärgårdsskolan som en del av utredningen av ny skolorganisation,

•

fastställa en budgetram om högst 100 tkr att täcka kostnader för
marknadsföring, resor, möteskostnader och arvoden,

•

utse utbildningsstyrelsens presidium till projektgrupp med ansvar för
val av processledare och genomförande av medborgardialogen,

•

utbildningsstyrelsen ska kontinuerligt informeras om arbetet och resultatet av medborgardialogen ska redovisas för utbildningsstyrelsen
i april samt ingå som underlag i den slutliga utredningen av skolorganisationen,

•

återkomma med förslag om eventuella ytterligare medborgardialoger
som bör ske inom ramen för utredningen om skolorganisation, samt

•

den slutliga utredningen av skolorganisationen med förslag till ny
organisation ska presenteras för utbildningsstyrelsen i september
2012.

Ärendebeskrivning
Efter att Utbildningsstyrelsens ordförande redovisat provarmdos konsekvensanalys av sammanslagningen av Djurö och Skärgårdsskolan i form av
tre alternativ för Skärgårdsrådet har Utbildningsstyrelsens presidium träffats
för att diskutera förankrings- och remissprocessen kopplad till utredningen
om skolorganisation. Gruppen föreslår att en medborgardialog genomförs
gällande förändringen av Skärgårdsskolan och att redovisningsdatumet för
presentation av slutlig utredning ändras från maj till september 2012 för att
skapa utrymme tidsmässigt för en sådan medborgardialog.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2012-01-25
Riktlinjer för medborgardialog
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 5

Sid 8

12US/0022

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska
insatserna inom elevhälsan
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna inom elevhälsan 2011.
Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är b1.a. att förstärka vårdgivarens
kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2012-01-25
Förslag till patientsäkerhetsberättelse 2011 för de medicinska insatserna
inom elevhälsan
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
Sändlista
Verksamhetschef för medicinska insatserna
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 6

Sid 9

12US/0015

Ansökan om vårdval vaccination
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att ansöka om och teckna avtal för vårdval
vaccination av flickor födda 1996, 1997 och 1998.
Ärendebeskrivning
P g a överklaganden av upphandlingar är vaccinationsstarten avseende HPV
vaccin försenad för två årskullar, flickor födda 1999 och 2000. Skolhälsovården, som har ansvar för det svenska vaccinationsprogrammet, kommer
att kunna starta vaccinering mot HPV först när den nationella upphandlingen av vaccinet är klar.
Landstinget ansvarar helt för vaccination av flickor födda 1993-1998. SLL
inbjuder kommuner och andra aktörer som vill delta i vaccinering av denna
målgrupp att ansöka om Vårdval vaccination.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-01-25
Information från Stockholms läns landsting
Ansökan/avtal om vårdval vaccination
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Sid 10

12US/0023

Avtal om hyra av lokaler för Gustavsbergs gymnasium
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsens fastighetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal i dialog med produktionschefen
för att lösa G2´s lokalbehov på kort och lång sikt utifrån följande förutsättningar
1. G2 har idag 420 elever och ett förväntat behov av 420 platser för ht
2012
2. Lokaler anpassade till dagens programverksamhet
3. Att vi idag hyr lokaler i den så kallade ”Badkarsfabriken”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Yrkanden
1. (MP), (M), (FP) och (KD) yrkar: att Utbildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsens fastighetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att teckna ett
hyresavtal i dialog med produktionschefen för att lösa G2´s lokalbehov på
kort och lång sikt utifrån följande förutsättningar
-

G2 har idag 420 elever och ett förväntat behov av 420 platser för ht
2012

-

Lokaler anpassade till dagens programverksamhet

-

Att vi idag hyr lokaler i den så kallade ”Badkarsfabriken”

2. (S) yrkar att: Utbildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsens fastighetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal med Svea Fastigheter för Gustavsbergs gymnasiums lokaler i enlighet med den inriktning
som finns preciserad i ”Offert: Förslag avtal lokaler för G2, Gustavsberg”
s.1
att: Utbildningsstyrelsen framställer att fastighetskontoret förhandlar med
fastighetsägaren i syfte att uppnå en kortare avtalstid (3-5 år) och att uppsägningstiden från fastighetsägarens sida utsträcks till 24 månader.
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Sid 11

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 från S under proposition och finner att
styrelsen avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning läses upp och godkänns:
Den som röstar bifall röstar ja, den som röstar avslag röstar nej.
Styrelsen beslutar med 6 ja röster mot 3 nej röster.
(voteringslista 1)
Ledamöter
Ja
Max Ljungberg (MP)
Elisabeth Dingertz (M)

Lars-Erik Wåhlström (FP)
Per-Olof Fransson (KD)

Avstår

X
X
X

Annika Andersson Ribbing (S)
Malin Bellander (M)

Nej

X
X
X
X

Jakob Fritzell (S)

X

Cecilia Ramning (S)
Tjänstgörande ersättare
Bill Bergman (M)

X

Resultat : 6 ja-röster, 3 nej-röster
Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade i § 64 2011-06-21 att ingå ett ett-årigt avtal
med Fastighets AB Badkaret (Svea Fastigheter) avseende hyra av lokalerna
på fastigheten Gustavsberg 1:316.
Denna lösning kom till som en tillfällig lösning utifrån att ärendet var
mycket brådskande efter utbildningsstyrelsens beslut om utökad verksamhet
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Sid 12

på G2. Lokalerna som hyrts är väldigt omfattande med mycket biytor, som
inte kan användas i samband med undervisningen.
En långsiktig lösning av G2's lokalsituation behöver hittas innan det ettåriga avtalet går ut. Med anledning av detta har diskussioner förts med fastighetsägaren. Ett långsiktigt avtal för G2 i fastigheten ska godkännas av
kommunstyrelsen. Fastighetsägaren kommer att lämna in offert på ett sådant
hyresavtal fredagen den 2012-01-27.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-01-26
Skiss över lokaler
Hyresoffert
Sändlista
KsFu
Rektor G2
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Sid 13

Delgivningar och anmälningsärenden

justering
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Datum Inkommen
från

Ärende

Dnr

201201-02

Kf

Kf 2011-12-14 § 299: Befrielse från
uppdrag som ersättare i utbildningsstyrelsen

11KS/0364

201201-02

Kf

Kf 2011-12-14 § 303: Antagande av
översiktsplan

10KS/0300

201112-13

FNU

FNU 2011-12-13 §91: Utvärdering
av hur peng för pedagogisk omsorg
påverkat utbudet av familjedaghem

11FNU/0327

201112-21

Bygg- och
Skrivelse: Upphävande av verksam- 11US/0415
miljökontoret het från registret samt återkallande av
beslut om årlig kontrollavgift

201201-17

Skolverket

Beslut: Statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning

201201-17

Skolverket

Beslut: Statsbidrag för lärlingsutbild- 11US/0294
ning för vuxna

201201-23

Bygg- och
Kontrollrapport Talldungen
miljökontoret

11US/0094

201201-23

Bygg- och
Kontrollrapport Stavsnäs Byskola
miljökontoret

12US/0030
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12US/007

11US/0379
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Sid 14

Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 9

Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Redovisning av delegationsbeslut februari 2012
Nr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

1.8

Firmateckningsbeslut Ösbydalens Produktionschef
förskola
Pia Andersen

Godkännes,
2012-01-03

1.1

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, studieresor,

Beslutat,
2012-01-19

Ordf. Max Ljungberg

samverkansmöten mm < 25 tkr (inkl
logi och resor)
- Ordf.
- Övriga
förtroendevalda

Ösbyskolan
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Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas, 201108-15

2

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas, 201101-25

3

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas

4

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas

5

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas

6

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R

Beviljas

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

7

10.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-02

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201105-05

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201108-26

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201106-08

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201106-14

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201106-14

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201109-29

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201106-14

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201105-23

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201106-21

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201108-12

etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

8

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

9

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

10

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

11

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

12

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

13

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

14

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

15

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

16

10.1

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh
etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Sid 15
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10.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-02

Beslut om att person som ej uppfyller
legitimations/behörigh

R Helena
Weiss Larsson

Beslutat, 201105-23

etskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år

Ekedalsskolan
1

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R Åsa Gustafs- Beviljat 2012son
01-10

2

10.9

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun

R Åsa Gustafs- Beviljat 2012son
03-05

Calle Flygares förskola
4.4

Överklagande av beslut rörande
kontrollavgifter
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CH1A Maha
Nordquist

2011-12-19

Sid 16
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 10

Sid 17

12US/0035

Information från produktionschefen
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•

Stavsnäs byskola. proVarmdo ser över lokaler förskolan/skolan.

•

Rekrytering pågår av rektor till Hemmestaskolan 6-9. Ny förskolechef för Holmviksskogen är Annika Wastesson. Ny förskolechef för
Ösbydalens förskola är Anna Bjers-Giles. Rekrytering pågår av utbildningsstrateg.

•

Uppsägning av lokal Ängen. Kraftigt minskat barnantal har gjort att
lokalen sagts upp.

•

Förskolekön mattas av. Prognosen för antalet förskolebarn visar på
nedåtgång.

•

Ärende i Kommunstyrelsen: Hantering av ackumulerade ekonomiska resultat inom kommunens resultatenheter förslag till KS 2012-0208

•

Händelse Ösbyskolan

|
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 11

Sid 18

12US/0035

Information från ordförande
•

Studiebesök
Innan sammanträdet den 15e mars 2012, klockan 15-16 erbjuds ledamöterna en guidning på G2 gymnasieskola.
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Utbildningsstyrelsen 2012-02-02 § 12

Sid 19

12US/0034

Övriga frågor
Malin Bellander (M) väcker frågan till produktionschef Pia Andersen kring
omvärldsbevakning. Har kommunen eller någon rektor sökt för de satsningar som nu är aktuella:
Kvalitetssatsning/Skolverket
Matematiksatsning/SKL
Elevhälsan/Skolverket
Pia svarar att vi nu främst tittar på matematiksatsningen, men att den sker i
två omgångar och att detta måste förberedas.
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