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Ärendebeskrivning
Det finns ett antal uppdrag som utbildningsstyrelsen gett vid olika tillfällen som inte är
slutredovisade. Nedan ges en sammanställning av dessa uppdrag.
a) Handlingsplan över andelen elever som inte fullföljer utbildningen i
gymnasiet och vuxenutbildning

I samband med uppföljningen efter Skolinspektionens tillsyn 2011 beslutade utbildningsstyrelsen att uppdra åt proVarmdo att upprätta ”en handlingsplan som bygger på
kartläggning och analys”…”över andelen elever som inte fullföljer utbildningen i Gy
och VUX.”
I januari 2014 informerades utbildningsstyrelsen om den rapport som finansieringsnämnden för utbildning och socialnämnden godkände 2012 avseende ”gymnasieelevers
fullföljande av sina studier” med anledning av ett uppdrag från kommunfullmäktige att
vara sammankallande och tillsammans med socialnämnden, utreda och föreslå stödåtgärderför att få elever i gymnasieskolan att slutföra sin utbildning. Rapporten utmynnade i ett uppdrag från kommunstyrelsen att utöka ungdomsuppföljningen till att även omfatta elever som
riskerar att avsluta sina studier.
I kommunens budgetdokument för 2014 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen
ta fram en plan för att minska antalet avhopp av Värmdöungdomar från gymnasiet samt
hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet.

Uppdraget kommer att redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.
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b) Utveckling av Skärgårdsprofil

I samband med beslut om ny skolorganisation beslöt utbildningsstyrelsen i § 73 121018
att uppdra till proVarmdo att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra
verksamheter kan utvecklas. På utbildningsstyrelsens sammanträde den 2014-09-25
presenterades en rapport om fritidshem inklusive förbättringsarbete. Hur
Skärgårdsprofilen i utbildningsstyrelsens verksamheter kan utvecklas har däremot inte
redovisats.
c) Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola

Detta ärende bereddes av utbildningsstyrelsen i § 45 2013-05-23 som beslöt att
återremittera ärendet för att kompletteras med hur nuvarande och kommande år ser ut
gällande lärarkompetens och elevantal för Kyrkskolan samt befolkningsutveckling fram
till 2020 i kommundelen. Dessutom ska underlaget kompletteras med de ekonomiska,
miljömässiga samt övriga konsekvenser för medborgarna där det hänvisas till andra
dokument för att tydliggöra beslutsunderlaget för medborgare och
kommunfullmäktigeledamöter. Ärendet har inte hanterats ytterligare av annan instans.
Kommunstyrelsen beslöt i § 153 2014-09-17 om en dialog för översyn av
skolorganisationen.
d) Årlig revidering av plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

I samband med beslut om plan för att öka verksamheternas attraktionskraft beslöt
utbildningsstyrelsen i § 52 140618 att planen skulle revideras årligen i samband med
detaljbudget och att förvaltningen vid revidering tar hänsyn till de synpunkter som förs
fram i protokollsanteckningar i ärendet. Detta ingår i ordinarie detaljbudgetprocess så
länge inga andra beslut tas.
e) Årlig revidering av plan för hållbar utveckling

I samband med beslut om plan för hållbar utveckling beslöt utbildningsstyrelsen i § 49
140618 planen skulle revideras årligen i samband med detaljbudgeten. Detta ingår i
ordinarie detaljbudgetprocess så länge inga andra beslut tas.
f) Samarbete med organisation/högskola

I detaljbudget 2013 121206 § 95 beslöt utbildningsstyrelsen att uppdra till proVarmdo
att undersöka möjligheterna att inleda ett samarbete med utomstående
organisation/högskola kring forskning och kvalitetsutveckling av verksamheterna med
syfte att utveckla kvalitet och attraktionskraft. En delredovisning gjordes 2013-12-12 där
nuvarande samarbete beskrevs, men grunduppdraget är inte slutredovisat. I
kommundirektörens förslag till budget för 2015 ingår ett förslag till uppdrag åt
kommunstyrelsen att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom
gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling.
g) Redovisning kring överskott av lokaler på Ingarö

I samband med beslut om lokalplan för 2014 beslöt utbildningsstyrelsen i § 5 140123 att
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uppdra till proVarmdo att återkomma med redovisning kring överskott av lokaler på
Ingarö med konsekvenser ur barn- och ekonomiskt perspektiv av olika beslut, redovisas i
november 2014. Beredning av ärendet pågår.
h) Hemställan om anslagna medel för att säkerställa barnomsorgsplatser

I § 42 140522 beslöt utbildningsstyrelsen att uppdra till proVarmdo att göra en
hemställan till finansieringsnämnden för utbildning om i kommunfullmäktige anslagna
medel för att säkerställa barnomsorgsplatser i hela kommunen.
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