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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-10

VARMDO KOMMUN
Utbildningsstyrelsen
Plats och tid

provarmdo, Skogsbovagen 21, kl 17.00-20.50

Övriga deltagare

Max Ljungberg (MP), ordförande
Elisabeth Dingertz (M)
Annika Andersson Ribbing (S)
Malin Bellander (M)
Per-Olof Fransson (KD)
Jorge Tenorio (FP)
Nils Blomback (MP)
Christer Hedberg (S)
Kenneth Ehrnstedt (S)
Bill Bergman (M)
Göran Cardestal (M)
Nasim Mir (M)
Martti Hietikko (KD)
Helena Valentin (V)
Elisabeth Fredell, produktionschef, Anna Boman, utredare

Utses att justera
Justeringens tid

Christer Hedberg (S)
2011-09-19

Protokollet innehåller

@ 84-85 varav samtliga behandlats öppet för allmänheten

Underskrifter

Sekreterare

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

..................................
Anna bom an^

Ordförande

Justerande
Christer ~ e d b e ) g
Förvaringsplats
Anslaget uppsatt
Anslaget ned tas
Underskrift
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Delegationsbeslut
Utbildningsstyrelsens beslut
Utbildningsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Redovisning av delegationsbeslut september 2011
Delegation

Ordf.
beslut

Delegat

1

Beslut,
datum

Leasing av Macdatorer
Rektor Marie Olofsson
enligt ramavtal, 1 671 208 Gustavsbergs gymnasium
kr fördelat p8 3 ar

110822

Ansökan om statsbidrag
Ordförande Max Ljungför yrkesinriktad gymna- berg
sial vuxenutbildning 2011

110628

Byten av studieväg

Rektor Arne Andersson

l 10815

Värmdö gymnasium

110815
110815
110817
110819
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Redovisning till Skolinspektionen
Utbildningsstyrelsens beslut

Utbildningsstyrelsen beslutar att

- godkänna redovisningen med revideringar och överlämna den till
Skolinspektionen som huvudmannens svar på Skolinspektionens
kommunbeslut 2011-06-21,

- hos kommunstyrelsen aktualisera frågan om organisation för uppföljning och tilldelning av resurser för huvudmannaskapet för att
uppnå bättre skolresultat,

- uppdra till kontoret att till novembermötet återkomma med en tidsplan och prioritering för genomförandet av samtliga åtgärder i samband med svaret till skolinspektionen, samt

- uppdra till kontoret att inhämta uppdaterade handlingsplaner från
samtliga resultatenhetschefer enligt önskemal
Yrkanden

(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar bifall till Värmdökoalitionens reviderade
förslag till redovisning.
(MP), (M), (FP) och (KD) yrkar vidare att utbildningsstyrelsen beslutar att:

-

uppdra at kontoret att till novembermötet återkomma med en tidsplan och prioritering för genomförandet av samtliga Atgarder i
samband med svaret till skolinspektionen. (Tillaggsyrkande 1)

-

uppdra till kontoret att inhämta uppdaterade handlingsplaner frin
samtliga resultatenhetschefer enligt önskemål. (Tilläggsyrkande 2)

(S) yrkar bifall till Varmdökoalitionens reviderade förslag till redovisning,
förutom i följande delar, till förman för provarmdos förslag (Varmdokoalioch provarmdos förslag i kursiv sril):
tionens förslag i

I dokumentet "Huvudmannens redovisning" (Ändringsyrkande 1):

Utöver atgarderna i handlingsplanerna pågår aven et/ intern1 arbere
inom kumrnunen.för att se över och omfördela ansvar och resurser.fijr
huvudmannaskape f.
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I åtgärd I. l .a. i dokumentet "Huvudmannens handlingsplan" (Ändringsyrkande 2):
Detta arbete utvärderas, analyseras och

r

d& utvecklas.
(S) yrkar vidare att andra satsen i provarmdos beslutsförslag ändras enligt
följande (strykningar anges i
och tillägg i kursiv s f i l ) : hos
kommunslyrelsen aktualisera 4y&afrågan om organisation w . f ö r uppföljför att uppnå
ning och tilldelning av resurser för huvudmannaskapet s ~ &
(Ändringsyrkande
. 3)
bättre skolresultat F

w

Proposition

Ordföranden ställer (S)-gruppens ändringsyrkande 1 under proposition och
finner att det avsl8s.
Votering begars.
Följande voteringsproposition uppläses och godkanns:
"Den som biträder Värmdökoalitionens förslag röstar ja, den som biträder
(S) andringsyrkande röstar nej ."
UtbiIdningsstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt
Varmdökoalitionens förslag (voteringslista 1).
Ordföranden ställer därefter (S)-gruppens andringsyrkande 2 under proposition och finner att det avslils.
Votering begars.
Följande voteringsproposition uppläses och godkanns:
"Den som biträder Värmdökoalitionens förslag röstar ja, den som biträder
(S) ändringsyrkande röstar nej."
Utbildningsstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt
VarrndökoaIitionens förslag (voteringslista l).
Ordföranden konstaterar att utbiIdningsstyrelsen i övrigt godkänner
Varmdökoalitionens reviderade förslag till redovisning och att den överlamnas till Skolinspektionen som huvudmannens svar på Skolinspektionens
kommunbeslut den 2011-06-21.
Ordföranden ställer (S)-gruppens andringsyrkande 3 under proposition och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter (MP), (M), (FP) och (ID)-gruppernas tilläggsyrkande 1under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med
detta.
Ordföranden ställer slutligen (MP), (M), (FP) och (KD)-gruppernas
tillaggsyrkande 2 under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
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Ärendebes krivning

Skolinspektionen genomförde under varen 2011 en tillsyn i Virmdös skolor.
Efter tillsynen lämnade Skolinspektionen tillsynsbeslut för varje skola, samt
ett kommunbeslut för samtliga kommunala skolor, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg. Besluten ar upprättade som avvikelserapporter med en
helhetsbedömning och de brister som behöver atgardas.
Utbildningsstyrelsen ska som huvudman för Varmdös kommunala utbildningsverksamhet till SkoIinspektionen inkomma med redovisning av de atgarder som vidtas med anledning av besluten, senast den 21 september.
provarmdo har upprättat förslag till redovisning som bestar av en övergripande beskrivning, huvudmannens handlingsplan samt samtliga skolors
handlingsplaner. Varmdökoalitionen har upprättat ett reviderat förslag till
redovisning till Skolinspektionen.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-09-08
provarmdos förslag till redovisning till Skolinspektionen
Varmdökoalitionens reviderade förslag till redovisning till Skolinspektionen
Handlingsplan för Värmdö kommuns kommunala skolors likvärdiga bedömning och förbättring av elevernas kunskapsresultat.

Sandlista
Skolinspektionen
Finansieringsnamnden för utbildning
provarmdo
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Voteringslista l vid utbildningsstyrelsenssammanträde

Ledamöter

I

1
l

Max Ljungberg (MP)
Elisabeth Dingertz (M)
Annika Andersson Ribbing
(9

IMalin Bellander IM)
Per-Olof Fransson (m)
Tjänstgörande ersättare
I

Jorge Tenorio (FP)
Nils Blomback (MP)

X

I

I

X

Christer Hedberg (S)
Kenneth Ehrnstedt (S)
Resultat: 6 ja-röster mot 3 nej-röster

X

X

VARMDO KOMMUN
Utbiidningsstyrelsen

Sid 7

Voteringslista 2 vid utbildningsstyrelsenssammanträde

Ledamöter

I

I Ja

I Nej

I

I

I Avstar
I

X

Max Ljungberg (MP)

X

Elisabeth Dingertz (M)
Annika Andersson Ribbing
(S)

X
X

Malin Bellander (M)

X

Per-Olof Fransson (KD)
Tjänstgörande ersättare
I

Jorge Tenorio (FP)
Nils Blomback IMP'I

I

I

I

I

X

I

X

Resultat: 6 ja-röster mot 3 nej-röster

