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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 10
Delgivningar
Utbildningsstyrelsens beslut

Lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärenden

Nina Höglund, tf. rektor på Farstavikens skola, informerar styrelsens om ett
avstängningsärende.

justering

|

Datum Inkommen/utgående Ärende
från/till

Dnr

201402-03

Farstavikens skola

8 st. rapporter om frånvaro

14US/0023

201402-07

Skolverket

14US/0052

201402-05

Skolverket

201402-04

Skolverket

201401-28

proVarmdo

201402-11

Brunns skola

201402-11

Brunns skola

201402-11

Brunns skola

201402-11

Brunns skola

201402-11

Brunns skola

Ansökan om statsbidrag
för kompetensutveckling
av lärare i yrkesämnen
2014
Ansökan om statsbidrag
för karriärtjänster
2014/2015 (1 juli 2014 - 30
juni 2015)
Ansökan till Skolverkets
statsbidrag för
personalförstärkning
elevhälsa 2014
Lokal överenskommelse
för barn i behov av särskilt
stöd mellan Stockholms
Läns Landsting och
Värmdö kommun
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling

|

|

utdragsbestyrkande

14US/0042

13US/0042

14US/0044

14US/0060
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14US/0063
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-20
201402-11

Brunns skola

201402-11

Hemmestaskolan

201402-11

Hemmestaskolan

201402-11

Hemmestaskolan

201401-30

Farstavikens skola

201401-30

Farstavikens skola

201401-30

Farstavikens skola

201402-12

Värmdö
skärgårdsskola

201401-28

proVarmdo

201401-16

Handisam

201402-06

Skolverket

201401-20

Skolverket

201402-03

Skolverket

201402-05

Bygg- och
miljökontoret

201402-07

Bygg- och
miljökontoret

201402-06

Bygg- och
miljökontoret

|
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Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till huvudmannen
om trakasserier eller
kränkande behandling
2 st. rapporter om frånvaro

14US/0065

Lokal överenskommelse
för barn i behov av särskilt
stöd mellan Stockholms
Läns Landsting och
Värmdö kommun
Enkät Handisam om
tillgänglighet och
delaktighet för elever med
funktionsnedsättning
Enkät om frånvaro i
gymnasieskolan

14US/0044

Statsbidrag för
arbetsplatsförlagt lärande
(APL) 2014
Statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna
2014
Kontrollrapport över
oanmäld
inspektion på Farstavikens
skola/Ekedal
Kontrollrapport över
oanmäld
inspektion på Värmdöviks
förskola
Kontrollrapport över
oanmäld
inspektion på Blåsippans
förskola

14US/0027

14US/0053
14US/0054
14US/0055
14US/0036
14US/0037
14US/0038
14US/0067

14US/0025

14US/0046

14US/0039
14US/0045

14US/0051

14US/0050
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201402-05
201401-23
201402-07
201402-03

201401-29
201402-11

Bygg- och
miljökontoret

Kontrollrapport över
oanmäld
inspektion på Brunns skola
Bygg- och
Kontrollrapport över
miljökontoret
oanmäld
inspektion på Fågelviks
skola
Bygg- och
Kontrollrapport över
miljökontoret
oanmäld
inspektion på förskolan
Labyrinten
Bygg- och
Kontrollrapport över
miljökontoret
oanmäld
inspektion på
Skolrestaurant
Vik/Grantomta
KS
Kommunstyrelsen 140115
§ 6: Tidsplan för budgetoch uppföljningsprocessen
under 2014
Högsta
Beställning av kommunens
förvaltningsdomstolen akt i sekretessärende ”
Överklagan av beslut att
inte utge alla handlingar –
skolhälsovårdsjournaler”

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 11
Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för februari 2014.
Delegationsbeslut februari 2014
Dnr.

justering

|

Delegation

Delegat

Beslut,
datum

14US/0034 1.10

Firmateckningsbeslut då
resultatenhetschef är
delegat

CH1A Pia
Andersen

2014-0127

14US/0008 2.7

Ordförandebeslut Anbud
distansundervisning för
svenska gymnasieelever i
utlandet fr.o.m. läsåret
2014/2015

Ordf. Max
Ljungberg

2014-0115

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0108

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0108

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0108

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0109

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0109

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0113

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0115

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0105

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0105

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0117

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0124

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0203

14US/0010 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Marie
Olofsson

2014-0203

|

Del.
Nr

|
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14US/0033 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Arne
Andersson

2014-0108

14US/0033 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Arne
Andersson

2014-0108

14US/0033 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Arne
Andersson

2014-0122

14US/0033 13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Arne
Andersson

2014-0122

14US/0033 13.8

Beslut om byte av studieväg R Arne
Andersson

2014-0109

14US/0041 11.8

Plan mot kränkande
behandling: Ösbyskolan

R Åsa
Gustafsson

2014-0205

14US/0031 11.8

Plan mot kränkande
behandling: Viks skola

R Agneta
Jonzon

2014-0124

14US/0058 7.3

Plan mot kränkande
behandling: Calle Flygares
förskola

R Maha de
Freene

2014-0211

14US/0059 7.3

Plan mot kränkande
behandling: Långviks
förskola

R Maha de
Freene

2014-0211

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 12
Presentation av ny chef
Eva Sonntag, ny rektor på CAS från och med den 1 februari 2014,
presenterar sig för styrelsen.
Eva har arbetat som biträdande rektor på CAS i 10 år. Hon är studie- och
yrkesvägledare i grunden och har jobbat länge inom vuxenutbildningen.
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 13
Ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Ansöker om medel enligt bilagd ansökan.
2. Uppdrar till kontoret att återkomma med arbetet i samband med
BUP 2
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

proVarmdo har tagit fram ett förslag till ansökan om medel där följande
områden prioriteras:
a. IKT satsning
Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 8000 tkr för IKT
satsning där detaljerad projektplan utarbetas under första halvåret 2014 och
åtgärder implementeras under andra halvåret 2014. Strukturåtgärden är
kopplat till samtliga mål och till uppdraget att presentera en plan för att öka
skolornas attraktionskraft.
b. Kompetensutveckling
Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 4000 tkr för
kompetensutveckling inom prioriterade områden för flera olika
yrkeskategorier inom utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.
Strukturåtgärden är kopplad till samtliga mål.
c. Ekonomi – budget i balans
Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 3210 tkr för analys av
Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasium ekonomi och identifiering
av strukturella problem, samt åtgärder för att hantera strukturella problem i
form av minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott.
Strukturåtgärden är kopplad till uppdraget budget i balans.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-02-11
Förslag till utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel för
strukturåtgärder
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar bifall till strukturåtgärderna IKT satsning (8 milj)
och kompetensutveckling (4 milj) samt att
1. 300 000 kronor avsätts för en analys av orsakerna bakom de stora
underskotten på Farstavikens skola och Gustavsbergs gymnasium
samt framtagande av åtgärdsförslag.
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2. 2,9 miljoner avsätts för att stötta inrättandet av en läxstudio på
samtliga grundskolor (åk 6-9) samt gymnasieskolor under 2014.
Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag.
Max Ljungberg (MP) yrkar att styrelsen uppdrar till kontoret att återkomma
med arbetet i samband med BUP 2 och avslag på Aasebys yrkanden.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag punkt a. och b. och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag punkt c. eller enligt Aasebys yrkanden 1 och 2 och finner att
styrelsen beslutar enligt kontorets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Aasebys
yrkanden röstar nej.”
Styrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 1).
Ledamöter
Ja
Max Ljungberg (MP)
Malin Bellander (M)

Nej

Avstår

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Bill Bergman (M)
Lars-Erik Wåhlström (FP)
Per-Olof Fransson (KD)

X
X
X
X

Cecilia Ramning (S)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Björn (MP)

X

Christer Hedberg (S)

X

Ordföranden ställer proposition om Ljungbergs tilläggsyrkande bifalles och
finner att det bifalles.
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Reservationer och protokollsanteckningar

Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:
” Vi i Värmdökoaltionen är väldigt glada att vi nu ansöker om att använda
drygt 15 miljoner kronor för tre ytterst viktiga strukturella områden. Detta är
en fantastisk möjlighet att ytterligare förstärka de kommunala skolorna!
a) medel för att göra en stor satsning inom IKT, där vi satsar på uppbyggnad
av system och ökad likvärdighet mellan enheter såväl som hur vi kan öka
vår profilering som attraktiva skolor.
b) medel för att fortsätta vår kompetensförstärkning inom ledarskap och
andra utvecklingsområden som vi satsat stort på under hela mandatperioden.
c) att vi analyserar och sätter in konkreta åtgärder för att komma till rätta
med strukturella underskott i några hårt utsatta enheter.
Vi kan även konstatera att en enig styrelse ställer sig bakom de tre förslagen,
så när som på att oppositionen föredrar att skapa läxstudios före att sätta in
åtgärder som minskar underskott. Även om läxhjälp på olika sätt är bra
förslag, är det ingen engångssatsning vilket är ett villkor för ansökan.
Samtidigt kan vi konstatera att varken förvaltningen eller den politiska
majoriteten anser att detta är ett lika angeläget område för en satsning.
Samtidigt undrar vi hur oppositionen önskar att vi i styrelsen arbetar för att
minska de strukturella underskotten? Hittills har de varit oförmögna att
ställa sig bakom beslut om strukturella förändringar inom förskola och skola
och nu väljer de att inte satsa nära 3 mkr i konkreta åtgärder för att minska
underskotten."
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” Den socialdemokratiska gruppen noterar med glädje att majoriteten har
anammat principen från vårt budgetförslag att låta AFA-medlen komma
verksamheterna – och främst skolan – till del i olika engångsåtgärder, något
som enligt det ekonomiskt ansvariga kommunalrådet varit omöjligt när vi
tidigare har föreslagit detta.
Vi har under hela processen (tidigare beslut i bl a KS) betonat vikten av att
medlen används på det sätt och till de syften som beslutet syftar till
(strukturella engångsåtgärder), och inte som ett sätt att släta över allmänna
underskott. Därför yrkade vi bifall till strukturåtgärderna IKT satsning (8
milj) och kompetensutveckling (4 milj) samt lade ett eget yrkande att 300
000 kronor avsätts för en analys av orsakerna bakom de stora underskotten
på Farstavikens skola och Gustavsbergs gymnasium samt framtagande av
åtgärdsförslag. Vi ser att det finns en stor risk med majoritetens förslag, då
de resterande 2,9 miljoner riskerar att användas till att täcka allmänna
underskott. Även om underskotten är orsakade av strukturella problem, som
t ex att skolpengen respektive programpengen inte räcker till för att
undervisa de elevgrupper som går på de respektive skolorna, då de erfordrar
mindre undervisningsgrupper och i vissa fall längre tid för att uppnå målen,
är det inte försvarbart att använda AFA-pengarna till detta. För denna typ av
justering
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problematik krävs det andra typer av åtgärder och beslut än att att täcka
effekten av systemfel med tillfälliga AFA-pengar.
Vi ser att resurserna skulle komma eleverna mer till gagn genom att satsa de
2,9 miljonerna på ett pilotprojekt där samtliga grundskolor (åk 6-9) och
gymnasieskolor ges resurser för att stötta inrättandet av en läxstudio under
2014. Vi ser hur läxstudion kunde vara ett ettårigt projekt som därefter
utvärderas. Ger läxstudion en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse ska
skol- och programpeng höjas med motsvarande resurser på permanent basis.
Förslaget presenterades redan i vår budget 2014.”
Ej tjänstgörande ersättare Helena Valentin (V) antecknar till protokollet att
hon hade bifallit Karin Aasebys (S) yrkande om hon tjänstgjort vid dagens
sammanträde.
Sändlista

Kommunstyrelsen
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 14
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser
(EMI) 2013
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner förslaget till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insatser 2013.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för EMI för 2013 är upprättat utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Fokus har år 2013 legat på;
- Minska andelen risker för vårdskador ex. genom att ha tillgång till
samtliga och fullständiga journaler. Vaccinations historik och ev.
kontroller ska finnas dokumenterat och ev. åtgärder ska vidtagas.
- Minska andelen risker för vårdskador ex vid övertagande av
journaler från annan enhet. Få en mer tydlig dokumentations mall,
Epikris från BVC, vid övertagande av journal till grundskolan. Få en
tydligare överblick och kartläggning kring överföringar från grund
till gymnasieskolan genom systematisk kvalitetssäkring. Och kring
journalhanteringen på gymnasiet EMI.
- Öka vaccinationstäckningen av nyanlända elever från annat land.
- Ökad kunskap som leder till klarhet i ställningstagande till
utredningar vid misstanke om psykiatriska funktionsnedsättningar.
Innan, under och efter utredningar för att kunna stödja eleven,
vårdnadshavare och elevhälsoteamen i denna process.
Genomförande;
- Metodboken ständigt förnyas med nya dokument rörande uppgifter
ålagda verksamheten, den grundar sig utifrån ”Socialstyrelsens
riktlinjer för skolhälsovården” 2004.
- Samt genom uppdaterad kännedom angående nya lagar och
föreskrifter och genom diskussioner i gruppen som ökar
följsamheten kring dessa områden.
Fokus inför 2014;
- Vårt mål är att EMI i Värmdö kommuns alla grund-och särskolor ska
ha en god och likvärdig nivå gällande tillgänglighet och
patientsäkerhet.
- En elektronisk avvikelsehantering.
- Hälsosamtalens utformning, vad skolsköterskan och skolläkaren har
för hjälpmedel när de utför hälsosamtalen.
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Skapa nya hälsoformulär, samt utvärdera och följa upp dessa under
året.
Elevernas utvärdering av hälsosamtalen i åk 4 och åk 7 summeras
och jämförs lokalt inom kommunen och med kommuner i Sthlm:s
läns.
Förbättringsåtgärder och ev. utbildning för att nå dessa bör planeras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-01-30 (föreliggande)
Förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2013 för EMI
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete www.socialstyrelsen.se
Sändlista

Samtliga grund- och grundsärskolor i proVarmdo
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 15
Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor,
gymnasieskolor och förskolor
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Godkänner handlingsplanen för ökad behörighet i proVarmdos
grundskolor, gymnasieskolor och förskolor.
2. Uppdrar till provarmdo att i samband med BUP2 redovisa en
sammanställning av kartläggningen av behörigheten inom
utbildningsområdet.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Fr.o.m. den 1 december 2013 gäller legitimationskrav för lärare och
förskollärare. För att kunna tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare
och för att en lärare ska kunna besluta om betyg och vara ansvarig för
undervisningen, krävs legitimation. (Skollagen 2010:800, 2 kap) Denna
legitimation utfärdas av Skolverket efter ansökan från varje enskild lärare
och förskollärare. Legitimationen visar vilka ämnen och årskurser läraren är
behörig att undervisa i.
En kartläggning av behörighet hos verksamma lärare i huvudmannens
organisation är av största vikt för att veta inom vilka ämnen och årskurser
det kan behövas rekryteras eller vidareutbildas.
Under läsåret 2012/2013 genomförde proVarmdo i samarbete med
kommunens personalavdelning en kartläggning av samtliga lärare och
förskollärare i de kommunala grundskolorna, gymnasieskolorna och
förskolorna. Denna kartläggning är grunden för den handlingsplan som nu
upprättats med åtgärder för att öka behörigheten hos proVarmdos
förskollärare och lärare.
Vid en analys av grund- och gymnasielärarnas behörighet ser det
övergripande behörighetsläget i stort sett gott ut. Det är i ämnet Hem- och
konsumentkunskap som behovet av fler legitimerade lärare i ämnet är stort.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-01-30
Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos skolor
Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
´
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Ljungberg yrkar vidare att styrelsen uppdrar till proVarmdo att i samband
med BUP2 redovisa en sammanställning av kartläggningen av behörigheten
inom utbildningsområdet.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Ljungbergs tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Sändlista

Samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieskoleenheter i proVarmdo
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 16
Produktionschefen informerar
-

Munkmoraskolan och Minimunkis utemiljö: beslut om upprustning
om utemiljön har tagits.
Processen kring förstelärare är igång, våra verksamma lärare kan
söka och rektorsgruppen kommer att göra urvalet precis som förra
året.
Värmdö gymnasium: de första söksiffrorna inför hösten har kommit
och VGY visar på ett mycket högt antal sökanden.
Viks skolas föreställning om ”Tolerans, ni tror att vi inte fattar när vi
precis löst universums gåta”, har genomförts och fått ett mycket bra
mottagande och recensioner.
CAS: Diskussioner pågår hur avtal om vuxenutbildning i länet ska
komma att se ut.

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 17
Ordföranden informerar
-

Dialogmöten: Ett föräldraråd genomfördes 2014-01-28. Nästa
tillfälle 2014-04-08.

-

Verksamhetsbesöken: Det är snart dags. Schemat håller på att
färdigställas.

-

Missiv 3 PISA: Missivet har skickats ut till ledamöter i styrelsen.

__________
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