1I

VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen
Plats och tid

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera
Justeringens tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-19
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provarmdo, Skogsbovägen 21, kl 17.00-21.20
Max Ljungberg (MP), ordförande
Elisabeth Dingertz (M)
Malin Bellander (M)
Per-Olof Fransson (KD)
Jakob Fritzell (S)
Cecilia Ramning (S)
Bill Bergman (M) (s 41)
Jorge Tenorio (FP) ($9 42-53)
Nils Blomback (MP)
Christer Hedberg (S)
Bill Bergman (M) ($g 42-53)
Göran Cardestil (M)
Nasim Mir (M)
Jorge Tenorio (FP) (del av g 41)
Martti Hietikko (m)
Helena Valentin (V) (S§ 41-49)
Elisabeth Fredell, produktionschef, rektorer Ulrika Görtz, Helene Jagestedt, Gunilla Jonsson, Helena Weiss-Larsson, Marie Olofsson, Agneta
Jonzon, Catharina Bxiland, verksamhetschef skolhäisovård Tina Leach ,
ekonomicontroller Ann-Christin Jernberg, chef familjedaghem Margareta
Ekeberg, ekonom Siv Nyberg, utredningssekreterare Anna Boman
Jakob Fritzell (S)
Mindagen den 23 maj 2011

Protokollet innehiiller $5 41-53 varav $8 41-51 behandlas öppet och $5 52-53 stängt för allmänheten
Underskrifter

.........................................................

Sekreterare
Anna Bomap
Ordförande

.....

Justerande
Förvaringsplats

provarmdo V
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Anslaget ned tas
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Information: Handlingsplaner med anledning av Skolinspektionens tillsyn
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen genomför under våren 2011 en tillsyn i Värmdös skolor.
Efter tillsynen lämnar Skolinspektionen tillsynsbeslut för varje enskild skola. Skolbeslutet är upprättat som en avvikelserapport med en helhetsbedömning och strecksatser med de brister som behöver åtgärdas.
Rektorerna för: Brunns skola, Kyrkskolan, Fågelviks skola, Ösbyskolan,
Gustavsbergs gymnasium, Viks skola och Hemmesta F-5redovisar sinahandlingsplaner för att omedelbart starta arbetet med att åtgärda bristerna.
För förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ger Skolinspektionen en
verksamhetsrapport. Denna inkommer samtidigt som den kommunrapport
Skolinspektionen lämnar. Kommunrapporten för kommunala skolor innefattar en helhetsbedömning och strecksatser med brister. Dessa rapporter presenteras av Skolinspektionen den 21 juni.

I september kommer utbildningsstyrelsen som huvudman att fatta beslut om
den rapportering av åtgärder som ska lämnas till Skolinspektionen.
Handlingar i ärendet

Skolinspektionens tillsynsbeslut och rektors handlingsplaner:
Brunns skola 11USl65
Kyrkskolan l lus166
Fågelviks skola l lus178
Osbyskolan ilUS/83
Gustavsbergs gymnasium l lus184
Viks skola 11US/103
Hemmesta F-511USl108

VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen

Sid 3

lIUS/Ill

Nedläggning av Viks förskola
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att lagga ned Viks förskola fr o m den 201107-31.
Ärendebeskrivning
Byggnaden dar Viks förskola ar belägen är ursprungligen uppförd som en
hyresfastighet med ca 5-6 lägenheter. Verksamheten har beviljats ett tillfalligt bygglov som har möjliggjort ändring av verksamhet från bostad till förskola. Inom fastighetenlbyggnaden finns idag aven en hyreslägenhet som
hyrs ut som privatbostad, en tvattverksamhet samt garage som hyrs ut som
förrid till en privatperson.

Förskolan har nu fått besked från bygg och miljökontoret att det tillfälliga
bygglovet inte kan förlängas ytterligare efter den 2011-07-31. För att kunna
söka permanent bygglov kravs en planandring inom området.
Med anledning av ovanstående besked kan förskolan inte fortsätta sin verksamhet. Därför föreslås utbildningsstyrelsen fatta beslut om att lagga ned
resultatenheten Viks förskola.
Sandlista

Förskolechefen för Viks förskola
provarmdo
Finansieringsnämnden för utbildning
Samhällsbyggnadskontoret
Skolverket
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Patientsakerhetsberättelseför skolhalsov~rden
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till patientsakerhetsberättelse för skolhälsovården 2010.
Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsakerhetsberättelse av vilken det
ska framgå
1. hur patientsakerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsakerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsakerhetsberattelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del
av den. (Patientsakerhetslagen 3 kap 10 5). Syftena med patientsakerhetsberättelsen ar bl a att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsakerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose
informationsbehov hos andra intressenter, Lex. allmänheten, patienter, andra
vårdgivare och patientorganisationer.
Skolhälsovården arbetar med att utveckla ett ledningssystem inom verksamheten under 2011. Den ska ligga som grund för fortsatt kvalitetssakringsarbete.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 201 1-05-11
Patientsäkerhetsberattelse 2011 för provarmdos skolhalsovård
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Budgetuppföljning per mars 2011 BUP l
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att
1. godkänna provarmdos budgetuppföljning per mars 201 1

2. uppdra till provarmdo att redovisa de ekonomiska resultaten på
enhetsniva från och med BUP 2, samt
3. uppdra till ansvarig enhetschef för enhetenia Kulturskolan, Ängens
förskola, Skärgårdsförskoloma, Munkmoraskolan, Djuröskolan,
Kvarnbergsskolan och Kyrkskolan att redovisa åtgärdsplan för hur
respektive enhet ska nå en budget i balans under 201 1
Yrkanden

(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar bifall till provarmdos förslag med tillägg
enligt punkt 2 och 3 i beslutet.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och b e r att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
provarmdo har upprättat en budgetuppföljningsrapport per mars 201 1.
Utbildningsstyrelsens helårsprognos per mars ar ett underskott mot budget
på -6 8 13 tkr, varav förskola - 1,2 mnkr, grundskola - 1,7 mnkr, kulturskola
0,7 mnkr, gymnasium -3,2 mnkr. På gymnasiet kommer ca 2 mnkr att tackas
av tidigare ackumulerat överskott.

-

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-05-1 1
Rapport: budgetuppföljning per mars 201 1 BUP 1
Sandlista
Ekonomiavdelningen

I
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Pedagogisk omsorglfamiljedaghem
Utbildningsstyrelsens b e s l u t
Utbildningsstyrelsen beslutar att ge provarmdo i uppdrag att
l. fortsätta med verksamheten enligt alternativ C

2. vidta nödvändiga atgarder inom förslaget för att åstadkomma en
budget i balans

3. informera finansieringsnamnden för utbildning om vikten av och
samverka med densamme för att säkerställa att
o det vid all information kring lediga barnomsorgsplatser alltid
upplyses om samtliga olika verksamhetsformer som erbjuds
barn och föräldrar samt
o det ar möjligt att fil tydlig information kring efterfrågan av
pedagogisk omsorg som idag inte erbjuds p g a avsaknad av
familjedaghem med plats

4. till nästkommande sammanträde ta fram en konsekvensanalys med
ekonomisk kalkyl, för att ta bort den centrala chefstjänsten helt och hållet och lagga ut befintlig verksamhet inom pedagogisk omsorg på befintliga förskolechefer/resultatenheter
Reservation

(S) reserverar sig mot fjärde punkten i beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
"Socialdemokraterna ar angelägna om att den Pedagogiska omsorgenlfamiljedaghem även fortsättningsvis ska finnas som en egen sjalvstandig del av barnomsorgen inom Värmdö kommun. Vi yrkar avslag på det på
sammanträdet framlagda tilläggsförslaget eftersom det motverkar denna var
inställning. Dessutom har vi redan medverkat till ordförandebeslutet om en
budget i balans för verksamheten. De socialdemokratiska ledamöterna (med
instämmande från ersättaren V), reserverar sig därför mot att anta tillaggsförslaget!"
Yrkanden
l. Max Ljungberg (MP) har innan sammanträdet lämnat följande skriftliga
yrkande:

"Utbildningsstyrelsen beslutar att ge provarmdo i uppdrag att

l
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1. fortsätta med verksamheten enligt alternativ C
2. vidta nödvändiga åtgärder inom förslaget för att åstadkomma en
budget i balans
3. informera finansieringsnämnden för utbildning om vikten av och
samverka med densamme för att säkerställa att

det vid all information kring lediga barnomsorgsplatser alltid
upplyses om samtliga olika verksamhetsformer som erbjuds
barn och föräldrar samt
det är möjligt att f&tydlig information kring efterfrigan av
pedagogisk omsorg som idag inte erbjuds p g a avsaknad av
familjedaghem med plats"
2. Malin Bellander (M) yrkar bifall till yrkande 1med tillägget; "4. till nastkommande sammanträde ta fram en konsekvensanalys med ekonomisk
kalkyl, för att ta bort den centrala chefstjansten helt och hållet och lägga ut
befintlig verksamhet inom pedagogisk omsorg på befintliga förskolechefer/resultatenheter."
Christer Hedberg (S) yrkar avslag på yrkande 2.

Proposition
Ordföranden ställer först yrkande l under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer sedan yrkande 2 under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen informerades i apriI om ekonomiska förutsättningar för
pedagogisk omsorg/familjedaghemsverksamheten inom provarmdo. Styrelsen uppdrog i $! 36 2011-04-07 at provarmdo att ta fram tre förslag kring
pedagogisk omsorg med konsekvensanalyser utifrh: total nedläggning, delvis nedläggning samt cn fortsatt verksamhet baserad p5 det antal platser som
kommer att erbjudas 2011, samt att inhämta eventuella alternativa förslag på
organisering i framtiden från anställda inom provarmdo.
Familjedaghemsverksamheten har tidigare vidtagit åtgärder för att anpassa
till nya ekonomiska förutsättningar, Under 2010 lades fyra familjedaghem
ned, ett femte verkstilIs först 2011 p g a föräldraledighet, Ytterligare fyra
laggs ned 2011, varav ett verkställs först 2013 p g a föraldra- och tjänstledighet. Samtliga dagbarnvårdare har erbjudits andra jobb. Störsra delen av

I
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barnen har blivit placerade i förskola och ett litet antal i andra familjedaghem.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-05-11
Ordförandes beslutsyrkande 201 1-05-11
Sandlista
provarmdo
Finansieringsnamnden för utbildning

l
I
I
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Utökning av antalet nationella program på Gustavsbergs gymnasium
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen tackar för informationen och beslutar att ge provarmdo i uppdrag att:
1. från och med höstterminen 20llutöka verksamheten p8 Gustavsbergs gymnasium till att omfatta även följande nationella program:
e

Naturvetenskapsprogrammet med profilerna raddningstjanst
och marinkunskap

e

Omvårdnadsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet
med profilerna raddningstjanst och akutvård/ambulans

2. samverka med Doctus ledning och konkursförvaltaren för att sakerställa att eleverna vid Doctus gymnasium får tillgång till den utbildning de har pabörjat samt att de som sökt och antagits inför hösten
får tillgång till den utbildning de sökt,
3. vid utbildningsstyrelsens junisammantrade redovisa fortskridandet
av arbetet, inklusive lokalfrågan, och inköps-, uppstarts- och informationskostnader.

Ärendebeskrivning

Företaget Värmdö utbildningscentrum, som driver Doctus gymnasium i
Gustavsberg, har den 13 maj försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har nu
för avsikt att driva Doctus vidare i samråd med kommunen till lasarets slut.
Doctus gymnasium ar en fristående gymnasieskola som anordnar utbildning
med specialistinriktning marinkunskap, raddningstjanst och akutsjukvird åt
för närvarande drygt 180 elever, varav 55 st går ut nu i var . Den kommunala skolan Gustavsbergs gymnasium (G2) som drivs av provarmdo och som
ar fysiskt belagen i direkt anslutning till Doctus gymnasiet har möjlighet att
utöka antalet program och ta emot fler elever. Ett sadant beslut skulle innebära att Doctuselevernas fortsatta utbildning säkerställs och dessutom en
positiv utveckling för Gustavsbergs gymnasium.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2011-05-11
Sandlista

Finansieringsnamnden för utbildning
Gymnasieantagningen
Skolverket
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Utbildningsstyrelsens beslut med anledning av utredning kring barn i behov av särskilt stöd
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att ge provarmdo i uppdrag att:
1. säkerställa omflyttning av personal, samt ordna bemanning och lokaler för särskilda undervisningsgrupper och gemensamma resursgrupper, och redovisa detta för styrelsen i juni 2011,
2. följa upp hur skolenheterna under 2012 avser bedriva kompetensutveckling gällande barn i behov av särskilt stöd och redovisa detta för
styrelsen i december 2011,

3. ta fram en standardrutin för övergång melIan förskola och skola och
redovisa detta för styrelsen i oktober 2011,
4. arligen följa upp skolenheternas uppfyllelse av baskompetensnivå
och redovisa uppfyllelsen p3 enhetsnivå för höstterminen 2011 i oktober 2011,
5. utforma en plan för uppföljningar av resultat för elever placerade i
gemensamma resursgrupper och vid behov ta fram ytterligare förslag
för att förbättra motivation för dessa elevgrupper
6. kontinuerligt följa upp den nya organisationen under hösten och 1öpande informera styrelsen om uppföljningen

7. avveckla Resursskolan som resultatenhet fr o m den 2011-08-01
Ärendebeskrivning

I januari 2010 beslutade kommunstyrelsen att tillsatta en utredning med en
parlamentarisk ledningsgrupp för att presentera förslag till en samordnad
struktur och ledningsorganisation samt process och pedagogik i verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Beredningen kring barn i behov av
särskilt stöd har lämnat sin slutrapport till kommunstyrelsen dar förslag för
en samordnad struktur och ledningsorganisation samt process och pedagogik i verksamheten för elever i behov av särskilt stöd ges.
Utifrh de förslag som anges i slutrapporten föreslog förvaltningen ett antal
åtgärder med utgångspunkt i gällande lagstiftning, föreskrifter, kommunens
styrsystem och de analyser och förslag som tagits fram av den tillsatta arbetsgruppen i beredningen, och med syftet att skapa s&bra förutsättningar
som möjligt för skolan att kunna arbeta för att alla elever ska nå målen.
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Protokollsanteckning

(S) lämnar följande protokollsanteckning:
"S-gruppen vill genom denna protokollsanteckning markera den besvikelse
vi känner inför majoritetens satt att hantera iirendet.
Efter en utredning som majoriteten tog nio månader på sig att starta upp har
man låtit sig hamna i tidsbrist och menar därigenom att det inte finns tid att
göra saker i den ordning som samtliga deltagande partier varit överens om.
Uppgiften var att implementera en ny organisation, genomföra omfattande
fortbildningsinsatser, utarbeta mallar och matriser med mera innan avveckling av rådande organisation genomfördes. Så har inte skett. Det ar den politiska organisationen som miste hallas ansvarig för det. Den faktiska hanteringen drabbar människor, såväl elever och deras familjer som personal.
Vi väljer att delta i beslutet utan att yrka avslag på punkt sju då avvecklingen av Resursskolan redan tratt i kraft. Ett avslagsyrkande hade inte ändrat på
det.
Vi vill också understryka att vårt mål ar att skapa en organisation som sakerstaller barnens behov och att vi tror och hoppas att kommande organisation kan göra just det. Det är vägen dit - dar barn, föräldrar och personal försatts i osäkra situationer - som brister. I förlängningen riskerar det att underminera förtroendet - inte bara för den politiska organisationen, utan också för den faktiska hanteringen av kommunens stödinsatser."
Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2011-04-13 3 81
Kommundirektörens och kanslichefens tjänsteskrivelse 2011-03-28
Sandlista

provarmdo
Rektor Resursskolan
Finansieringsnamnden för utbildning

l
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Ändring i utbildningsstyrelsens reglemente med anledning av den nya skollagen samt övriga förtydliganden
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att föresli kommunstyrelsen föresla kommunfullmäktige besluta att reglementet för utbildningsstyrelsen antas att gälla
from den 1juli 201 1.
Ärendebeskrivning
En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den ska börja tilllampas på utbildningar och annan verksamhet fran och med den 1juli 2011.
Lagen ska tillämpas p i vuxenutbildningen från och med den 1juli 2012.
Förvaltningen har sett över reglementen för berörda nämnder och styrelser
med anledning av den nya skollagen. Behovet av denna översyn förutsags
redan vid fullmäktiges beslut 2010-12-1 283 om reglementen för nämnder
och styrelser. Förutom förändringar med anledning av skollagen har förvaltningen föreslagit förtydliganden och justeringar i övrigt.
Handlingar i ärendet

provarmdos tjansteskrivelse 2011-05-10
Förvaltningens tjänsteskrivelse 201 1-04-19
Reglemente för utbildningsstyrelsen
Sandlista

Kommunstyrelsen
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Utbildningsstyrelsens sammanträdestider 20111
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att
1. sammanträdestiden i fortsättningen ska vara 17.00-21.00 så länge
inte akuta ärenden kräver langre mötestid,
2. vid behov ha ett extra sammanträde den 21 juni kl 17.00 för att behandla eventuella aterstående ärenden efter sammanträdet den 15
juni, samt
3. fastställa följande nya sammantradesdatum för hösten 2011: 8 och
15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Yrkanden

Max Ljungberg yrkar att utbildningsstyrelsen beslutar att
1. sammanträdestiden i fortsättningen ska vara 17.00-21.00 s i länge
inte akuta ärenden kräver langre mötestid,
2. vid behov ha ett extra sammanträde den 21 juni kl 17.00 för att behandla eventuella återstfiende ärenden efter sammanträdet den 15
juni, samt
3. fastställa följande nya sammantradesdatum och tider för hösten
2011: 8 och 15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning

Då Skolinspektionens tillsyn blivit försenad och verksamheterna behöver tid
att förbereda de förslag till atgärder som utbildningsstyrelsen ska besluta om
att redovisa till Skolinspektionen på septembersammanträdet föreslås ett
extra sammantradesdatum denna månad. Styrelsen behöver aven i övrigt ta
ställning till sammantradesdatum och -tider för hösten 2011.
Sandlista
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Utbildningsstyrelsens ledamöter och ersättare
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Information från ordförande:
Ordförande Max Ljungberg (MP) informerade om följande:

-

samordningsgrupp för utbildning

- må1 2011
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Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Inkomna delegationsbeslut maj 2011

Delegation

Delegat

Beslut, datum

Anpassad studiegång

Rektor Anders Jansson
Djurö skola

Beviljas, 11041l

Anpassad studiegång

Rektor an-Åke Hallerstedt

Ledighet för elev 10 dagar 315-1615 2011

Rektor Ulrika Görtz
Brunns skola

Ledighet för elev 10
dagar
315-1615 2011

Rektor Ulrika Görtz
Brunns skola

Ledighet för elev 2 dagar 14J4-15J42011

Rektor Ulrika Görtz
Brunns skola

Beviljas, 110406

Ledighet för elev 2 dagar
3113-114 2011

Rektor Ulrika Görtz
Brunns skola

Beviljas 110329

Ledighet för elev 2 dagar
3113-114 2011

Rektor Anders Jansson
Djuro skola

Beviljas 110329

Ledighet för elev l dag
315 2011

Rektor Anders Jansson
Djurö skola

Beviljas 110503
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Ledighet för elev 2
dagar
28/4-29/4 2011

Ledighet för elev 3
dagar
15/4,26/4,27/4 20 1l

l l UY22

Rektor Anders Jansson
Djurö skola
Rektor Catharina
Bråland

I
Beviljas
110411

Hemmestaskolan F-5

Ledighet för elev 20 Rektor an-Åke Haldagar 31/1-2512 2011 lerstedt

Ordförande- Ansökan om statsbibeslut
drag för larlingsutbildning för vuxna
11US/lOO

Beviljas
110207

Beviljas
101118

Utbildningsstyrelsens 2011-05-02
ordförande Max
Ljungberg

Notering

Noteras till dagens protokoll att rektors namn saknas pil ett EVK protokoll.

