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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 76
Presentationer
Presentation av ny rektor vid Värmdö Skärgårdsskolor, Lena Möllersten.
Lena har arbetat i Danderyds kommun och Lidingö kommun som rektor
respektive biträdande rektor. Lena tillträdde sin tjänst i början av oktober.

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 77
Åtgärder för att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter
Utbildningsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

I april 2014 redovisades en rapport (13US/0028) som beskrev förändrade
statliga krav med konsekvenser för lärarnas administration. Förvaltningen
fick därefter ett följduppdrag att senast i november 2014 återkomma med en
redovisning av konkreta åtgärder för att minska lärarnas administration.
Föreliggande tjänsteskrivelse beskriver nya beslutade ändringar i skollagen
som får effekter på omfattningen av administrativa uppdrag samt
förvaltningens pågående utvecklingsarbete i samråd med rektorsgrupp.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-10-13
Rapport ”Lärares administrativa krav”
Sändlista

Rektorer

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 78
Budgetuppföljning per september 2014 BUP 3
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Budgetuppföljning 3 godkänns.
2. Utbildningsstyrelsen ger proVarmdo i uppdrag att i samband med
bokslut föreslå avskrivning av de kostnader som enheter kan
redovisa att de haft under 2014 för att bibehålla obesatta platser för
att ta emot barn och/eller elever i ett senare skede.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsens årsprognos per september 2014, Bup 3, är ett
underskott på -16,5 mnkr.
De verksamheter som visar underskott är förskola (-1,5 mnkr), grundskola (4,5 mnkr), särskolans resursgrupper (-0,3 mnkr), gymnasium (-6,5 mnkr),
CAS (-1,5 mnkr), kulturskola (-0,3 mnkr) och fritidsgårdar (-0,2 mnkr).
Fastigheter inom förskola och grundskola sammanlagt prognostiserar ett
underskott på -1,7 mnkr. Verksamheterna särskola, bibliotek och
kostenheten har en budget i balans.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-10-21
Budgetuppföljning per september 2014
Sammanställning resultatenheter
Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar att ”utbildningsstyrelsen ger proVarmdo i
uppdrag att i samband med bokslut föreslå avskrivning av de kostnader som
enheter kan redovisa att de haft under 2014 för att bibehålla obesatta platser
för att ta emot barn och/eller elever i ett senare skede”
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om styrelsen beslutar att anta Ljungbergs
(MP) yrkande och finner att yrkandet antas.

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 79
Information: PISA 2015
Information om SKLs matematiksatsning, PISA 2015. PISA 2015 har två
syften, att förbättra matematikresultaten och att pröva en modell, där flera
olika nivåer – politiker, förvaltning, rektorer och lärare – deltar, för att
förbättra resultaten. I Värmdö kommun pågår PISA under två år, där
projektet fortlöper och avslutas under vårterminen 2015.

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 80
Kvarvarande uppdrag från utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Ärenden som följs upp på annat sätt och inte behöver redovisas, så
som ärende b), c), f), h), avskrivs.
2. Ärenden som pågår och/eller beslutats att fortgå, så som ärende a),
d), e), g), i), överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om vilken
nämnd som är lämplig att följa upp ärendet.
3. Uppdrar till förvaltningen att informera det nya presidiet för
utbildningsnämnden om utbildningsstyrelsens arbete med
verksamhetsbesök och dialogforum.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Det finns ett antal uppdrag som utbildningsstyrelsen gett vid olika tillfällen
som inte är slutredovisade. Några uppdrag följs upp på annat sätt och
föreslås avskrivas, några pågår och/eller beslutas att fortgå och överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut om vilken nämnd som är lämplig att följa
upp ärendet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-10-20
Ordförandes förslag till beslut angående kvarvarande uppdrag från
utbildningsstyrelsen
Yrkanden

Pelle Blom (S) yrkar att ”även ärende c) överlämnas till kommunstyrelsen”.
Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på Pelle Bloms (S) yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om styrelsen beslutar att ärenden som följs
upp på annat sätt och inte behöver redovisas, så som ärende b), f), h),
avskrivs samt att ärenden som pågår och/eller beslutats att fortgå, så som
ärende a), d), e), g), i), överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om
vilken nämnd som är lämplig att följa upp ärendet och finner att styrelsen
beslutar att så är fallet.
Ordförande ställer proposition om ärende c) ska avskrivas eller överlämnas
till kommunstyrelsen och finner att ärende c) ska avskrivas.
Protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
justering

|

|
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”Under det sista US-mötet den 11/11 2014 föreslogs en prioritering av vilka
ärenden som fortsättningsvis ska behandlas av förvaltningen och vilka som
ska avskrivas. Huvuddelen av ärenden, som t.ex. att upprätta handlingsplan
över andelen elever som inte fullföljer utbildningen i gymnasiet och
vuxenutbildning, föreslås överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om
vilken nämnd som är lämplig följa upp ärendet. Fyra ärenden föreslogs
docka att de skulle avskrivas, då majoriteten ansåg att de behandlas på andra
sätt och inte behöver redovisas. Dessa ärenden är:
b) Utveckling av Skärgårdsprofil
c) Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola
f) Samarbete med organisation/högskola
h) Hemställan om anslagna medel för att säkerställa barnomsorgsplatser
Vår grundinställning är att samtliga dessa fyra uppdrag borde hanteras på
samma sätt som övriga ärenden och lämnas vidare till KS för vidare beslut
om vilken nämnd som ska behandla ärendet vidare. Framförallt gäller detta
Socialdemokraternas 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
skulle 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. Vi menar att majoritetens hänvisning till den
pågående dialogen för översyn av skolorganisation är mycket
otillfredsställande Dialogen är ett resultat av folkomröstningen och är en
mycket viktigt del av den demokratiska processen kring ärendet, men den
tillfredsställer inte behovet av en genomlysning av elevunderlag,
lärarkompetens etc. som vi efterlyste i återremitteringen av ärendet.
Därför reserverar vi oss.”

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 81
Produktionschefen informerar
-

Information om pågående rekrytering på Fågelviks skola och
Värmdö gymnasium.

-

Information om yttrande till Skolverket angående förstelärare som
saknar lärarlegitimation.

_________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 82
Ordföranden informerar
-

Utbildningsstyrelsens möte 11 december 2014 ställs in.

-

Verksamhetsbesök

-

Presidiet kommer att informera skolorna om att dialogforum inte
kommer att hållas under hösten på grund av att det är en ny styrande
majoritet och att utbildningsstyrelsen upphör att existera i och med
den nya politiska nämndorganisationen.

_________

justering

|

|

|

utdragsbe-styrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-06

Sid 11 av 17

Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 83
Delgivningar november
Utbildningsstyrelsens beslut

Lägger delgivningarna till handlingarna.

justering

|

Datum

Inkommen/utgåe
nde från/till

Ärende

Dnr

2014-10-20

Arbetsmiljöverket

14US/0234

2014-10-20

Arbetsmiljöverket

2014-10-20

Arbetsmiljöverket

2014-10-20

Arbetsmiljöverket

2014-10-21

Barn- och
elevombudet

2014-10-21

Barn- och
elevombudet

2014-09-26

Bygg- och
Miljökontoret

2014-09-25

Bygg- och
Miljökontoret

2014-09-25

Bygg- och
Miljökontoret

2014-09-25

Bygg- och
Miljökontoret

2014-10-03

Bygg- och
Miljökontoret

Resultatet av
inspektionen:
Ösbyskolan
Resultatet av
inspektionen:
Hemmestaskolan
Resultatet av
inspektionen:
Gustavsbergs
gymnasium G2
Resultatet av
inspektionen:
Munkmoraskolan
Beslut om att avskriva
ärende: anmälan om
kränkande behandling
Djurö skola
Möjlighet till att bemöta
uppgifter: anmälan om
kränkande behandling
Ösbyskolan
Inspektionsrapport från
projektorienterad tillsyn:
Tomtebo fritidsgård
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Ösbydalens förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Ängens
förskola/Nyckelpigan
Lillskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Ängens förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Skolrestaurang
Vik/Grantomta

|

|
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14US/0234

14US/0234

14US/0283
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14US/0275
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14US/0043
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2014-10-23

Bygg- och
Miljökontoret

2014-10-23

Bygg- och
Miljökontoret

2014-10-23

Bygg- och
Miljökontoret

2014-10-23

Finansieringsnäm
nden för
utbildning

2014-10-08

Kommunstyrelsen

2014-10-06

Kulturrådet

2014-09-15

Myndigheten för
yrkeshögskolan/C
entrum för arbete
och studier

2014-10-06

Max Ljungberg,
ordförande US

2014-10-21

Samhällsbyggnad
skontoret

2014-10-06

Skolverket

2014-09-25

Skolinspektionen

2014-10-15

Skolinspektionen

2014-10-23

Skolinspektionen

|

|
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Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Kopparmora förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Lugnets förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Haghulta förskola
Beslut om
återremittering av
ärende om nya riktlinjer
för skolskjuts,
finansieringsnämnden
för utbildning 2014-1023 § 36
Föreslagen IKT-strategi
antas

14US/0180

Värmdö kommuns
redovisning av bidrag
2013/2014 Skapande
skola
Ansökan om utbildning:
Stödpedagog,
arkipelagentreprenör,
bygglovshandläggare/b
yggnadsinspektör,
trafiklärarutbildning (se
avtal om
vuxenutbildningskansli
13US/0096)
E-post korrespondens
förskolan Labyrinten

14US/0135

Samråd för detaljplan
för Fågelvik 1:334, del
av Ingarö
Beslut om statsbidrag
för höstlovsskola

14US/0284

Anmälan om elevs
skolsituation vid
Ösbyskolan
Beslut angående
kränkande behandling,
Brunns skola
Beslut om att avsluta
ärendet: Anmälan om
kränkande behandling
Farstavikens
skola/Ekedal

14US/0274

14US/0248

14US/0089

14FNU/0127

13KS/0624

14US/0272

14US/0239

14US/0109

14US/0134

14US/0153

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-06
2014-10-23

Utbildningsstyrels
ens presidium

2014-10-27

Malin Bellander,
1:e vice ordf.
utbildningsstyrels
en
Max Ljungberg
ordf.
utbildningsstyrels
en

2014-10-27
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Beslut om uppdrag som
lades i samband
kommundirektörens
förslag till budget
Avsägelse av uppdrag
som ersättare i PISA
2015 from 141231

14US/0182

Avsägelse av uppdrag
som deltagare i PISA
2015 from 141231

14US/0288

14US/0288

Anmälan till huvudmannen om trakasserier eller kränkande
behandling

justering

|

Datum

Skola

Status

ID i DF
Respons

2014-10-06

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning klar – ingen
uppföljning behövs

2267

2014-10-08

Ösbyskolan

Utredning pågår

2276

2014-10-08

Ösbyskolan

Utredning pågår

2279

2014-10-02

Ösbyskolan

Utredning pågår

2283

2014-10-08

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning klar – ingen
uppföljning behövs

2289

2014-10-10

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning pågår

2303

2014-10-10

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning pågår

2304

2014-10-10

Farstavikens
Utredning pågår
skola/Kvarnberget

2311

2014-10-14

Kullsvedsskolan

Utredning pågår

2328

2014-10-15

Kullsvedsskolan

Utredning pågår

2329

2014-10-09

Ösbyskolan

Utredning pågår

2334

2014-10-06

Hemmestaskolan

Utredning pågår

2336

|

|
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2014-10-16

Brunns skola

Utredning pågår

2351

2014-10-06

Brunns skola

Utredning klar – ingen
uppföljning behövs

2352

2014-10-01

Brunns skola

Utredning pågår

2353

2014-10-21

Fågelviks skola

Utredning pågår

2353

2014-10-02

Brunns skola

Utredning klar – ingen
uppföljning behövs

2352

_________
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Utbildningsstyrelsen 2014-11-06 § 84
Delegationsbeslut november
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för november 2014.
Beslut,
datum

Del
nr

2014-10-06 1.14

2014-10-06 2.11

2014-10-06 2.11

2014-10-06 1.4

justering

|

|

|

Delegation

Delegat

Dnr

Godkännande av
kommuninterna avtal
avseende utförande av
verksamhet inom
utbildningsstyrelsens
ansvarsområde:
Förlängning internt avtal
vuxenutbildning
Ansökningar till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Rekvisition statsbidrag
lärlingsutbildning för
vuxna 2014, Skolverket
Ansökningar till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Ansökan om statsbidrag
för lärlingsutbildning
inom Komvux och särvux
för vuxna 2015,
Skolverket
Avge yttrande till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Avstår från möjlighet till
yttrande angående

CH1A Pia
Anderson,
Ordf. Max
Ljungberg

13US/0291

CH1A Pia
Andersen

14US/0039

CH1A Pia
Andersen

14US/0276

CH1A Pia
Andersen

14US/0241
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2014-10-27 1.4

2014-10-06 2.11

2014-10-06 2.11

2014-10-10 7.1

2014-10-10 10.1
2014-09-22 10.1
Till
2014-10-20
justering

|

|

|

anmälan om kränkande
behandling och särskild
stöd, Farstavikens skola
Avge yttrande till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande angående
anmälarens synpunkter,
kränkande behandling
Ösbyskolan
Ansökningar till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Ansökan om
användarkonto
Myndigheten för
yrkeshögskolan
Ansökningar till statliga,
landstingskommunala
och primärkommunala
myndigheter eller annan
organisation som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Ansökan om
bygglovshandläggare,
trafiklärarutbildning,
stödpedagog,
arkipelagentreprenör
Beslut om att person
som ej uppfyller
legitimationskrav/behörig
hetskrav får bedriva
undervisning i mer än 6
mån upp till 1 år: 6
beslut Värmdö
Skärgårdsskola
Beslut om skoldagens
omfattning: Värmdö
Skärgårdsskola
Beslut om antagning vid
senare tidpunkt inklusive
beslut om inträdesprov:
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CH1A Pia
Andersen

14US/0274

CH1A Pia
Andersen

14US/0272

CH1A Pia
Andersen

14US/0272

R Anders
Jansson

14US/0003

R Anders
Jansson

14US/0003

R Marie
Olofsson

14US/0010

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-06
Gustavsbergs
gymnasium, 19 st. beslut
om antagning vid senare
tidpunkt

_________
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