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Hyreskontrakt för skollokaler Gustavsberg gymnasium,
ny offert
Utbildningsstyrelsens beslut
Föreslå kommunstyrelsens fastighetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
anta alternativ l , med kontraktstid 2012-08-01 - 2020-07-31 samt att till
utskottet "bifoga en sammanställning av elevantal, hyreskostnader och uppvärmningskostnad för dagens lokaler samt kommande lokaler."

Yrkanden
(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar att "utbildningsstyrelsen förslår kommunstyrelsens fastighetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att anta alternativ 1,
med kontraktstid 2012-08-01 - 2020-07-31" samt att till utskottet "bifoga en
sammanställning av elevantal, hyreskostnader och uppvärmningskostnad för
dagens lokaler samt kommande lokaler."

Proposition
Ordförande ställer yrkandet från (MP), (M), (KD) och (FP) under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade i 64 201 1-06-21 att ingå ett ett-årigt avtal
med Fastighets AB Badkaret (Svea Fastigheter) avseende hyra av lokalerna
på fastigheten Gustavsberg 1:316. Eftersom detta var en tillfällig lösning
pågår nu arbetet med att hitta en mer långsiktig lösning för hyra av lokaler.
Svea fastigheter har lämnat en ny offert med två alternativ på kontraktstid.
Alternativ kontraktstid 1: 2012-08-01 - 2020-07-31
Alternativ kontraktstid 2: 2012-08-01 - 2017-07-3 1
Offerten har även fyra alternativ för hyra:
Alternativ 1: 4 600 000 krlår, exkl. moms. Baserat på att Hyresvärd tar hela
investeringen samt kontraktstiden alternativ l .
Alternativ 2: 5 187 000 krlår, exkl. moms. Baserat på att Hyresvärd tar hela
investeringen samt kontraktstiden alternativ 2.
Alternativ 3: 4 600 000 krlår, exkl. moms. Baserat på att det utgår en penelty på 4 600 000 kronor om kontraktet inte förlängs efter 5 år samt kontraktstiden alternativ 2.
Alternativ 4: 4 600 000 kr/ år. Baserat på att hyresgästen tar
3 200 000 kronor av investeringen i lokalen samt kontraktstiden alternativ 2.
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Offerten förutsätter att kommunen hyr sporthallen. Taket kommer att renoveras och nya omklädningsrum iordningställas. Poolen finns med som offert
men är inte villkorad i detta upplägg. uppsägningstiden 24 månader är från
fastighetsägarens sida, för hyresgästen gäller 9 månader enligt hyreslagen,
detta gäller efter kontraktstidens slut.
Hyresgästen har rätt att hyra ut lokalen eller delar därav i andra hand.
Skillnaden på hyreskostnaden per år mellan hyresalternativ 1 och 2 är 587
000 kr. Den totala kostnaden för hyresalternativ 1 på 8 år blir 36 800 000 kr.
Den totala kostnaden för hyresalternativ 2 på 5 år blir 25 935 000. Kostnaderna bör vägas mot den långsiktiga planeringen och osäkerheten i eleversval till gymnasiet och etablering av nya gymnasieskolor i länet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 12-03-06
Hyresoffert
Sammanställning av elevantal, hyreskostnader och uppvärmningskostnader
för nuvarande och framtida lokaler

Sändlista
KsFu
Rektor Gustavsbergs gymnasium G2
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Verksamhetsberättelse 2011 och mål- och uppdragsuppföljning 2011

Utbildningsstyrelsens beslut

att godkänna provarmdos förslag till verksamhetsberättelse bokslut 201 1
samt att godkänna provarmdos förslag till mål- och uppdragsuppföljning
201 1.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning med mera för följande verksamheter:
förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, resursskola, särskola, öppen
ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, gymnasium, vuxenutbildning,
kostlrestaurang.
Utbildningsstyrelsens resultat, - 16 600 tkr, motsvarar ca 1,8% av omsättningen 201 1. Underskottet består främst av högre personalkostnader än
budgeterat, lägre ersättning för stöd än budgeterat och kostnader för ett nytt
gymnasieprogram på Gustavsbergs gymnasium. Några enheter har använts
sitt ackumulerade överskott och gått med ett medvetet underskott.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2012-02-28
verksamhetsberättelse bokslut 201 1
Mål- och uppdragsuppföljning 20 11
Sändlista

provarmdo
Ekonomikontoret
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Uppdrag i samband med bokslut 2011

Utbildningsstyrelsens beslut
1) att notera informationen till protokollet
2) att notera informationen till protokollet
3) att notera informationen till protokollet och uppdra åt produktionschefen
att återkomma med redovisning av 201 1 års värden för 2012 års indikatorer
4) att godkänna förändringar av effektmål och indikatorer för högre måluppfyllelse

Reservationer och protokollsanteckningar
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: "Då detta förslag inte föregåtts av något gemensamt beredningsarbete väljer den socialdemokratiska
gruppen att inte delta i beslutet. Målhierarkier med mål och indikatorer är en
ytterligt viktig fråga som utgör ett av de viktigaste styrmedel vi som styrelse
har. Vi hoppas att styrelsen i ett gemensamt arbete framöver ska finna former för ett arbete med detta som alla kan delta i och ta ansvar för. /&xwi&b@n

p b k k 9.

UV*

Ärendebeskrivning

I samband med utbildningsstyrelsens detaljbudget 2012 beslutade utbildningsstyrelsen att uppdra till provarmdo att senast i samband med bokslutet
201 1:
l ) redovisa en sammanställning av alla enheters lagda budgetar enligt mallen för budgetuppföljningarna
2) redovisa en sammanställning av provarmdos ej slutförda uppdrag och
åtaganden från utbildningsstyrelsen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
3) redovisa målvärden 201 1 för fastslagna indikatorer
4) föreslå förändringar av indikatorer för högre måluppfyllelse
Sammanstallning av alla verksamheters budgetar

Bilagt underlag visar sammanställning över verksamhetsformen grundskolas
detaljbudget för 2012.
Sammanstallning av provarmdos ej slutförda uppdrag

Uppdrag som ej slutförts under 201 1 är:
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1. förbereda en konsekvensbeskrivning som redovisar effekterna av en förändrad upplåtelseform för Calle Flygares förskola, av vilken personalens
synpunkter framgår
2. förbereda ett anbud för Calle Flygares förskola
3. återkomma med en konsekvensanalys av förslag till beslut, nedläggning
Stavsnäs byskola (se ärende nr 7 2012-03-15)
4. I Huvudmannens handlingsplan för förbattring - utifrån Skolinspektionens beslut 201 1, finns fler uppdrag som inte slutförts under 201 1.
5. Utbildningsstyrelsen får i uppdrag att granska lokalkostnaderna inom
provarmdo och återkomma till kommunstyrelsens fastighetsutskott (Ksfu)
senast under mars 201 1 med rapport. (Kf 2010-1 1-24 5 266 )
6. mål för "plan för hållbar utveckling" i detaljbudget (Kf 201 1-09-28 8
176)
Målvärden 2011

Ingår som en del i verksamhetsberättelsen 201 l
Förändrade indikatorer och effektmål

Utbildningsstyrelsens mål och indikatorer är kompletterade och ändrade för
att ge bättre förutsättningar för våra elever och ge tydligare struktur samt för
att samordna arbetet i Huvudmannens handlingsplan för förbattring - utifrån
Skolinspektionens beslut 201 1.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 12-02-28
Sarnrnanstallning av grundskolas detaljbudget 20 12
Sarnrnanstallning av förändrade effektmål och indikatorer
Huvudmannens handlingsplan för bättring - utifrån Skolinspektionens beslut 20 l l

Sändlista för beslutsexpediering
Provarmdo
Ekonornikontoret
Resultatenheterna under utbildningsstyrelsen
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Reviderad tidsplan för uppdrag med anledning av utredning av barn i behov av särskilt stöd

Utbildningsstyrelsens beslut
Godkänna den reviderade tidsplanen att uppdrag 2 , 3 och 4 i 47 201 1-0519 ska redovisas april 2012.

Yrkanden
S-gruppen yrkar: "avslag att godkänna den reviderade tidsplanen att uppdrag 2 , 3 och 4 i § 47 201 1-05-19 ska redovisas april 2012.

Proposition
Ordföranden ställer S-gruppens yrkande under proposition och finner att
styrelsen avslår detta.

Reservationer och protokollsanteckningar
Protokollsanteckning av Värmdö koalitionen "Organisationen kring Barn
och elever i behov av särskilt stöd har varit föremål för utredning under
många år, alldeles för många tycker vi. Det viktigt är att det blir ratt och bra
för denna, en av våra mest sårbara barn- och elevgrupper, och därför har
detta fått ta tid. Utredningen som blev klar i mars 201 1 resulterade i ett antal
kornrnunstyrelsebeslut, som sedan blev uppdrag både för finansieringskontoret och provarmdo. Ett av besluten var att utfallet av dessa uppdrag skulle
redovisas nu i mars för bland annat Utbildningsstyrelsen.
Detta skedde inte vid dagens möte, då redovisningen av vissa uppdrag varit
tidsförskjutna. Det är djupt beklagligt och det ar inget vi i koalitionen tycker
är bra. Vi ser dock fram emot att i maj få en utförlig redovisning av samtliga
uppdrag och hoppas på att utfallet är så bra att den var värd att vänta p&"
Protokollsanteckning av S-gruppen " Vi socialdemokrater ar kritiska till att
utvärderingen av verksamheten för barn i behov av särskilt.skjutits upp. Under stor turbulens beslutades organisations-, finansierings- och verksarnhetsförändringar för bardelever i behov av särskilt stöd. Detta är en utsatt grupp
där det många gånger handlar om barnslelevers långa kamp för att få den
omsorg och undervisning som alla bardelever har ratt till. När förandringarna drevs igenom var det mot ett uttryckligt löfte att en uppföljning och
utvärdering skulle genomföras tidigt för att justeringar skulle kunna göras
snabbt om vi kan konstatera att detta kravs.
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Nu skjuts utvärderingen upp samtidigt som det tyvärr kommer flera signaler
oberoende av varandra som indikerar att det alltjämt finns brister som inte är
acceptabla. Detta borde vara en prioriterad fråga och vi socialdemokrater
anser inte att det är rimligt att detta nedprioriterats."

Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen gav provarmdo sju uppdrag på sammanträdet 201 105-19. Vissa uppdrag är klara och vissa ska redovisas i maj men för tre av
dessa; nr 2 , 3 och 4 behöver tidsplanen andras till april 2012.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 12-02-28

Sändlista för beslutsexpediering
provarmdo
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Utbildningsstyrelsen2012-03-15 5 17

Firmateckningsordning för utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens beslut
Godkänna förslaget till firmateckningsordning.

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder i Värmdö kommun ska upprätta firmateckningsordningar.
Av en firmateckningsordning framgår vem som tecknar firma vid olika sorters avtal och handlingar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 12-02-28
Förslag till firmateckningsordning

Sändlista för beslutsexpediering
provarmdo
Författningssamlingen
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Utbilditingsstyrelsert 2012-03-15 5 18

Information: Medborgardialog Skargårdsskolan med
anledning av utredning av skolorganisationen
Utbildningsstyrelsens beslut
notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsen beslutade 2012-02-02 8 4 att en medborgardialog skall
genomföras gällande möjliga förändringar av Skärgårdsskolan som en del
av utredningen av ny skolorganisation.
Utbildningsstyrelsens presidium utsågs till projektgrupp med ansvar för val
av processledare och genomförande av medborgardialogen. Utbildningsstyreken ska kontinuerligt informeras om arbetet.
Medborgardialogerna som kommer att genomföras under våren 2012 är:
Möja 20 mars
Svartsö 17 april
Runmarö 26 april
Djurö 10 maj

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 11-02-25
Annons Medborgardialog (ej bilagt)
Pressmeddelande Medborgardialog (ej bilagt)
Konsekvensanalys SkärgårdsskoladDjurö skola

Sändlista för expediering
Skärgårdsrådet
Finansieringsnämnden för utbildning
Kommunstyrelsen
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Utbildningsstyrelsert 2012-03-15 19

11US/0056

Återtagande av uppdrag, Stavsnas byskola
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen återtar uppdraget om eventuell nedläggning av Stavsnäs byskola.

Ärendebes krivning
Vid utbildningsstyrelsens sammanträde 201 1-04-07 beslutade styrelsen att
återremittera frågan om Stavsnas byskolas nedläggning för konsekvensanalys. Då fönitsättningarna nu ar annorlunda ä~frågan inte lägre aktuell. Dels
ser den aktuella befolkningsprognosen på område Stavsnas annorlunda ut.
Och dels arbetar provarmdo nu med en organisationsöversyn av skolan varför en omedelbar nedläggning av Stavsnas byskola inte längre ar aktuellt.
Enligt kommunstyrelsens beslut 201 1-12-20 8 34 kommer en ny hyresprincip för uthyrning till interna verksamheter att implementeras 2013-01-01
vilket aven kommer att påverka översynen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 12-02-28

Sändlista för beslutsexpediering
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Delgivningar och anmalningsarenden
Protokollsanteckning
Styrelsen vill ha en utförligare redovisning av två ärenden, 11USl0081 och
12USl0070. Dessa kommer att redovisas iapril 2012.

Delgivningar och anmalningsarenden mars

Datum inkommen från
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3runns skola

Rapport om frånvaro

3runns skola

Rapport om frånvaro

skolinspektionen

Beslut: Anmälan angående skolsituationen för en grundskoleelev vid Kvarnbergsskolan i
Värmdö kommun

3arn- och elevom~udsmannen

Beslut: Anmälan enligt 14 a kapitlet skollagen

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport uppföljande inspektion

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Lövhamra Naturförskola

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Gustavsbergs
gymnasium G2

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Fågelviks skola

Skolinspektionen

Riktad tillsyn skolmåltider
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-

-

Bygg- och miljö-

201202-22

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion Skolrestaurant Vik,
Grantomta

Bygg- och miljökontoret

Kontroll över oanmald inspektion
Ekedalsskolan

201202-07

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion Blåsippans förskola

20 1202-24

Skolverket

Omfördelning av statsbidrag för
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning verksamhetsåret 20 11

20 1202-03

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport inspektion

201202-03

Bygg- och miljökontoret

Kontroll inspektion

201202-15

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Nyckelpigan, Lillskolan

20120 1-30

Bygg- och rniljökontoret

Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Förskolan Labyrinten

20 1202- 16

20120 1-3 1
20120 1-31

201202-03
20 1202-03
201202-29
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Kontrollrapport över oanmald
inspektion på Jungmannens förskola

I

I

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport Kvarnbergsskolan

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport över oanmäld
inspektion på Kopparmora förskola

I
I
I

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport inspektion Haghulta förskola

Bygg- och miljökontoret

Kontrollrapport inspektion restaurang Tärnan

Brunns skola

Rapport om frånvaro
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201202- 15
201202-09
20 1202-20

Kontrollrapport över oanmäld
inspektion på Ängens förskola
Ledarskapsutveckling av skolledare och ämnesnätverksledare

I

Skolverket

l

Insatser för förstärkt elevhälsa

I

201202-08

Djurö skola

Anmälan till utbildningsstyrelsen
enligt riktlinjerna för skolpliktsbevakning punkt 5.1

201202-08

Djurö skola

Anmälan till utbildningsstyrelsen
enligt riktlinjerna för skolpliktsbevakning punkt 5.1

201203-01

I

KOF

I
I

Brunns skola

20 1203-01

.

Bygg- och miljökontoret

201202-29

201203-01
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Bygg- och miljökontoret
Bygg- och miljökontoret
Bygg- och miljökontoret

I

Rapport om frånvaro

I
I
I

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll

Kontrollrapport inspektion

Föreläggande att åtgärda underhallsbrister
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Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Redovisning av delegationsbeslut mars 2012

I Nr. I Del. Nr I Delegation

I Delegat

I 1 1.10 1 Firmateckningsbeslut

I

då resultatenhetschef

CHIA Pia Andersen

är delegat

Djurö skola
Plan mot kränkande behandling

R Anders Jansson

Beslut om skoldagens

R Anders Jansson

omfattning
Beslut om vilka kurser
som ska erbjudas som

R Anders Jansson

elevens val
P
-

Utredning av uppgifter
om kränkande

R Anders Jansson

behandling och beslut
om atgärder
Utredning av uppgifter
om kränkande
behandling och beslut
om atgarder

Viks skola
justering
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R Anders Jansson

Beslut, datum

I
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10.8

Plan mot hankande behandling

R Agneta Jonzon

2012-02-01

Plan mot hankande behandling

R Maha de
Freene

20 12-02-01

Calle Flygare
6.3
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Utbilcllzingsstyrelserz2012-02-03-15 9 22

12 US/0035

Information från produktionschefen
CAS: Ett samarbete pågår så att frågan hanteras på ett så klokt satt
som möjligt. Avtal är på gång, bland annat med SFI som ska skrivas
under. Svårt att an så länge sia om konsekvenserna för våra verksamheter
Ansökan om medel skolledare: ansökan lämnades in till KOF 12-0312
Ansökan om förstärkt elevhalsa: kommunen kommer att söka i höst
inför 20 13
Befolkningsprognosen: redovisades på KS 12-03-14. En redovisning
på delornråde presenteras i april.
Resultatenheternas ackumulerade över- och underskott: ärendet pågår och diskuteras med berörda chefer. Nytt förslag som kommer att
se annorlunda ut, kommer upp i KS i april.
Lararlegitimation: nytt beslut, kommer galla från det datum som regeringen beslutar.
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Övriga frågor
Arnie Kronblad undrar över styrelsens hemsidor: Ekedals hemsida har fel
rektor, det är viktigt med ansiktet utåt med uppdaterad info. Om fel upptäcks så skicka ett mail till nämndsekreteraren.
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