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Utbildningsstyrelsen

Redovisning av uppdrag kopplade till budgetuppföljning 2
Förslag till beslut
Redovisningen av uppdragen godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen har gett ett antal uppdrag till proVarmdo att redovisas i samband
med budgetuppföljning 2.

Ärendebeskrivning
Uppdragen som redovisas är:
-

-

-

AFA medel (återkomma med arbetet i samband med BUP 2)
Kundundersökning 2014 (analysera och redovisa de åtgärder som är kopplade till
2014 års kundenkäts prioriterade områden, med bäring på utbildningsstyrelsens
effektmål)
Behörighet (att i samband med BUP2 redovisa en sammanställning av kartläggningen av behörigheten inom utbildningsområdet)
Vuxenutbildning (långsiktiga förutsättningarna och avtalsläget inför 2015 för att
bedriva vuxenutbildning i kommunal regi)
Lokalkostnader (en djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna)
Förstelärare (redovisa arbetet med förstelärare och det fortsatta arbetet)
Matchning och kompetens (i samband med budgetuppföljning 2 redovisa hur arbetet med matchning och kompetens, med behov och övertalighet genomförs och
processen kring detta)
Tilläggsbelopp (sammanställa verksamheternas ansökningar av tilläggsbelopp
samt redogöra för skillnaden i förhållande till beviljade anslag)
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Sid 2(2)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd i samråd och samverkan med kundvalsoch finansieringsavdelningen, personalkontoret och fastighetsenheten.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Handlingar
Rapport pågående arbeten med anledning av beviljade
medel ur AFA
Rapport prioriterade områden i 2014 års
kundundersökning med bäring i utbildningsstyrelsens
effektmål
Rapport sammanställning av
behörighetskartläggningen i de kommunala grundoch gymnasieskolorna
Rapport redovisning av långsiktiga förutsättningar att
bedriva vuxenutbildning i kommunal regi inför
avtalsläge 2015
Rapport djupanalys av underskottet för
lokalkostnaderna
Rapport redovisning av arbetet kring förstelärare i
Värmdö kommun
Rapport redovisning av processen kring matchning,
kompetens, behov och övertalighet av personal
Rapport redovisning av tilläggsbelopp

Pia Andersen
Produktionschef

Biläggs/Biläggs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Anna Boman
Biträdande produktionschef

