VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnd för utbildning

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-18
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Finansieringsnämndför utbildning 2011-05-18 §44
Uppföljning från skollagsseminariet onsdag
20 april
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden tackar för redovisningen.
Ärendebeskrivning
Ewa Norrström, Catharina Lebel, Indra Kullenberg
och Peter Fahlander
redovisar delar ur skollagsseminariet med med foku
s på det som rör
nämndens ansvarssområde.
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45

Kommunens skolskjutsverksamhet samt revidering av riktlinjer
för skolskjuts
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens utredning för skolskjuts
verksamhet.
2. Nämnden godkänner förslag till revidering av Riktlinjer för skolskjuts.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i beslut om budget för 2011 den 24 november
2011, § 266, finansieringsnämnden för utbildning i uppdrag att utreda
kommunens skolskjutsverksamhet i syfte att effektivisera och kvalitets
säkra verksamheten och särskilt belysa skärgården.
Handlingar i ärendet
Kunvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2011-05-04
Förslag till reviderade Riktlinjer för skolskjuts
Sändlista
Samordnare skolskjuts
Akten

jrstering
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Revidering av riktlinjer för inackorderingsbidrag
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner revidering av riktlinjer för inackorderingsbidrag.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av en revidering av
riktlinjerna samt att anpassa de till den nya skollagen.
Reglering kring inackorderingsbiclrag för gymnasieskolan återfinns i
skollagen (2010:800) 15 kap. 32 §.
För att effektivisera administration ges ett och samma belopp till samtliga
elever. Ersättning för resor ersätts inte separat, kostnader för eventuellt
resekort ersätts av eleven själv. Förvaltningen kommer att utarbeta ett
informationsbiad som ska skickas till berörda skolor för att informera vilka
elever som mottar inackorderingsbidrag och därmed får stå för resekort och
liknande själva.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2011-05-06
Nuvarande riktlinjer för inackorderingsbidrag
Förslag till reviderade riktlinjer för inackorderingsbidrag
Sändlista
Gymnasiesamordnare
Akten

justering
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§ 47

Finansieringsnämnden för utbildning BUP 1 per mars 2011
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos
per mars 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per mars
visar ett överskott på 10,9 mnkr. Prognosen för helåret 2011 för nämnden
totalt visar ett underskott på -0,8 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett
underskott på -0,2 mnkr för barnomsorg och förskola, ett underskott på -1,7
mnkr för grundskola och särskola samt ett överskott på 1,1 mnkr för
gymnasie- och vuxenutbildning.
Budgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av volymav
vikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finanansieringsavd tjänsteskrivelse 2011-04-18
Budgetuppföljningsprognos 1
Sändlista
Ks
Akten

justering
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§ 48

Tllläggsbelopp för modersmålsundervisning i gymnasieskolan
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden antar ersättningsmodell för modersmålsundervisning i gymnasie
skolan för år 2011 i form av tilläggs-belopp på 7 000 kr per elev med ett
tillägg på 6 % momskompensation för fristående skolor.
Ärendebeskrivning
Enligt skollagens kapitel 15 och gymnasieförordningens kapitel 5 har en
gymnasieelev rätt till modersmålsundervisning om elevens vårdnadshavare
har ett annat modersmål än svenska och om det är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet. Skollagens regler om bidrag på lika villkor som
reglerar kommunens bidag till friskolor klargör att bidraget skall delas i ett
grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Bidrag till modermålsundervisning skall
enligt lagen vara ett tilläggsbelopp som föreslås fastställas till en ersättning
på 7 000 kr med ett tillägg på 6% momskompensation för fristående skolor.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2001-05-03
Sändlista
proVarmdo
Värmdö gymnasium
G2
Akten

justering
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§ 49

Inrättande av arbetsutskott i finansieringsnämnden för
utbildning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden beslutar att inte inrätta arbetsutskott i finansieringsnämnden för
utbildning.
Ärendebeskrivning
Annika Andersson Ribbing (S) aktualiserade frågan om inrättande av
arbetsutskott på nämndens sammanträde 29 mars 2011, § 38.
Ordföranden yrkar att det för närvarande inte inrättas arbetsutskott.
S-gruppen yrkar att det inrättas arbetsutskott.
Ordföranden ställer propositiön om nämnden beslutar enligt ordförandens
yrkande eller enligt S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandens yrkande.

Votering och protokollsanteckning
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den
som bifaller ordförandens yrkande röstar ja, den som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Marie Bladholm (M), Amie Kronblad (FP), Johan
Hedberg (M), Ammi Nilsson (FP), Ulrik Lindgren KD) och Sally Thornton
(MP).
Följande röstar nej: Staffan Sundberg, Ann-Kristin Särnbrink och
Alexander Holes (samtliga S).
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster att inte inrätta arbets
utskott.

Protokollsanteckning
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning; Majoriteten föredrar ett
presidium i stället för ett arbetsutskott slutna möten istället för öppna
utestängande av insyn och demokratiska processer. Detta är vi inom
socialdemokratin starkt ifrågasättande till.
—

Sändlista
FNU
Akten
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§ 50

Uppdrag kommunstyrelsens beslut med anledning av
beredningen kring barn i behov av särskilt stöd
—

Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Kommunstyrelsens förslag till uppdrag genomförs i enlighet med
förvaltningens synpunkter.
Ärendebeskrivning
Den 16 december 2009 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta 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. En arbetsgrupp tillsattes
för att utföra utredningsuppdraget och rapportera till ledningsgruppen. 1
arbetsgruppen ingick representanter från socialkontoret, stödenhet,
proVarmdo, friskola och kansli- och utredningsavdelningen. 1 processen har
även berörda föräldrar bjudits in genom en referensgrupp knuten till
utredningen och en föräldrahearing har ägt rum.
Slutrapporten från ledningsgruppen för beredningen kring barn i behov av
särskilt stöd innebar att ett antal beslut avseende den fortsatta verksamheten
behövde tas. Förvaltningen tog därför fram ett antal förslag till beslut i
ärendet som behandlades av kommunstyrelsen 2011-04-13.
Kommunstyrelsen beslutade i sin tur föreslå finansieringsnämnden för
utbildning och utbildningsstyrelsen ge respektive kundvals- och
finansieringsavdelningen och proVarmdo ett antal uppdrag. Följande
punkter avser uppdrag som finansieringsnämnden för utbildning gett
kundvals- och finansieringsavdelningen att arbeta med.

Avtal mellan finansieringsnämnden för utbildning och utbiidningsstyrelsen
• Gemensamma resursgrupper 2011-07-01 2011-12-31,
anslagsfinansierat avtal för 58 elever (punkt 1 och 3)
• Språkotek och skoldatatek fr om 2011-08-01 2012-12-31 (punkt
10)
• Psykologer och specialpedagoger inom proVarmdos
verksamhetsområde förskola och skola 2011-08-01 2011-12-31
(punkt 9)
—

—

—

Pengförslag i budget 2012
• Peng för elev i gemensam resursgrupp (punkt 5)
• Peng fo tilläggsbelopp (punkt 7)
•

justering

Fo•rdelning av kostnader för psykologer och specialpedagoger i
skolpeng (förskola och grundskola) 2012 (punkt 9)
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Utredningar och uppdrag som genomförs 2011
• Inrätta placeringsgrupp, fastställa kriterier för placering och avtala
med proVarmdo gällande organisation av gemensamma
resursgrupper enligt förslag (punkt 1).
• Utreda adekvat lägsta ersättningsnivå för att säkra kvalitén i de
gemensamma resursgrupperna (punkt 4)
• Utarbeta kriterier inför beslut om tilldelning av peng för
gemensamma resursgrupper (punkt 5)
• Utarbeta kriterier för tilldelning av tilläggsersättning/belopp (punkt
7)
• Uppdrag att utreda möjligheten att införa en minimumnivå för den
sammanlagda B-pengen en skolenhet bo••r erhålla för att säkerställa
att små skolenheter kan tillgodose elevernas behov på ett
tillfredsställande sätt (punkt 8)
• Säkerställa medel för en kommungemensam kompetensutveckling
under hösten 2011 i enlighet med förslag, kompetensutveckling
påbörjas hösten 2011 (punkt 15)
• Uppdrag att ta fram en mali för åtgärdspro gram (punkt 18)
• Kontinuerligt begära in information (punkt 19)
• Utreda hur ansvaret för uppföljning av elever placerade i
gemensamma resursgrupper ska fördelas mellan kundvals- och
finansieringsavdelningen, hemskolans rektor och den gemensamma
resursgruppens rektor (punkt 24)
Medel tillförs i budget för att genomföra utredningsuppdrag och
utbildningssatsningar 2012
• Kommungemensam kompetensutveckling, som påböij ats under
hösten 2011 i enlighet med förslag, fullföljs 2012 (punkt 15)
• Uppdrag att utreda möjligheterna att införa en kommunövergripande
systematisk kartläggning i förskoleklass inom läs- och skrivinlärning
och matematik (punkt 17)
• Uppdrag att under 2012 avsätta medel för ett projekt där metoder
och pedagogik för arbete med elever i behov av särskilt stöd tas fram
samt följa upp och sprida kunskapen om detta till samtliga
huvudmän med skolor belägna inom kommunen enligt förslag
(punkt 22)
Gemensamma möten
• Regelbundna presidiemöten genomförs fyra gånger per år (punkt 12)
genomfört vid ett tillfälle, ytterligare två tillfällen inbokade
• Ansvara för årlig samverkansträff hösten 2011 (punkt 11)
—

Sammanträdet ajourneras fo överläggningar i partigrupper.
ProtokoIIsantecknng
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Syftet med utredningen
och utformandet av stödet till barnen riskerar återigen att haverera på grund
justering
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av ett bristande processgenomförande. Trovärdigheten i processen är inte
optimal. Syftet och viljan och tron på att man kan åstadkomma något bättre
måste vara styrande och inte skymmas av alla uppdrag som ks lagt ut på
nämnden. Tydlighet är A och 0 för alla inblandade. Vem äger processen,
finansieringsnämnden, utbildningsstyrelsen eller ks? S-gruppen i
finansieringsnämnden anser att nuvarande förslag är både tilikrånglat och
riskerar bli onödigt dyrbart.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2011-05-10
Slutrapport
Kommunstyrelsens protokoll 2001-04-13 § 81
Sänd 1 ista
Kundvals- och finansieringsavd
Akten

justering
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§ 51

Ändring i reglementen med anledning av den nya skollagen
samt övriga förtydliganden
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Reglementen för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden för
utbildning antas att gälla from 1juli 2011
2. Fullmäktiges tidigare återremittering av punkt 3 i utbildningsstyrelsens
reglemente för att i reglementet inarbeta finansieringen av myndighets
utövningsansvaret vad avser tillsyn anses behandlad. Reglementet för
utbildningsstyrelsen fastställs även i denna del.
Ärendebeskrivni ng
En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den ska börja
tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1juli
2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1juli
2012.
Förvaltningen har sett över reglementen för berörda nämnder/styrelser med
anledning av den nya skollagen. Behovet av denna översyn förutsågs redan
vid fullmäktiges beslut 2010-12-15, § 283 om reglementen för nämnder och
styrelser. Förutom förändringar med anledning av skollagen har
förvaltningen föreslagit förtydliganden och justeringar i övrigt.
Protokollansteckning
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning; Att ändra nämndens
uppgift från “att tillse att medborgarna får en bra kvalitet inom
skolbarnomsorg- och utbildningsområdet” till lydelsen “medborgarna får
god information om kvalitet inom ovan nämnda verksamheter” är en
väsentlig förändring. En förändring som innebär att hela
kvalitetsvärderingen läggs på brukaren och marknadskrafterna. En
förändring som leder till ökad segregationen i stället för en strävan för en
god verksamhetskvalitet i hela Värmdö kommun.
Handlingar i ärendet
Kansli- och utvecklingsavd tj änsteskrivelse 2001-04-19
Reglemente för finansieringsnämnden för utbildning
Reglemente för utbildningsstyrelsen
Sändlista
Kf
Akten
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Barnomsorg på obekväm arbetstid
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens utredning
Ärendebeskrivning
Finansieringsnämnden för utbildning har av kommunfullmäktige fått
uppdraget att utreda och återredovisa behovet av barriomsorg i kommunen
på obekväma tider, främst under kvällar, nätter och helger. 1 uppdraget ingår
att redovisa kostnader och intäkter.
Förvaltningen har genom en enkät utrett behov av omsorg på obekväm
arbetstid. Resultatet av enkäten visar på att ca 7 % av vårdnadshavarna med
barn 1-9 år har behov av omsorg på obekväma tider. Förvaltningen har gjort
en kostnadsberäkning utifrån ett exempel som utgår från en dygnsöppen
avdelning på en förskola. Enligt exemplet skulle kostnaderna uppgå till ca 4
mnkr.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2 11-04-28
Reglemente för finansieringsnämnden för utbildning
Reglemente för utbildningsstyrelsen
Sändlista
Kf
Akten
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Kontoret informerar
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden tackar för informationen.
Förskola i Charlottendal
Monica Fransson har undersökt och informerar att ärendet gällande förskola
i Charlottendal handläggs av fastighetsutskottet. Något beslut i ärendet finns
inte för närvarande.
Staffan Sundberg (S) frågar om finansieringsnämnden för utbildning bör
agera utifrån fastighetsutskottets handläggning av ärendet. Förvaltningen
undersöker var i processen ärendet befinner sig.

Genomgång av elever i särskolan
Catharina Lebel lämnar nulägesrapport maj 2011 för elever i särskolans
olika utbildningsformer.

Skogstrollets ftirskoia
Monica Fransson informerar att föräldrakooperativet Skogstrollet belägen i
Ösbydalen lägger ner verksamheten sista juli 2011. De 24 förskolebarnen
har från 1 augusti omplacerats på olika förskolor i Gustavsberg.
Viksförskoia (fd Kobben)
Viks förskolas samtliga förskolebarn har omplacerats då förskolan lägger
ner verksamheten sista juni 2011.
Omorganisation på kundvais- och finansieringsavd
Monica Fransson informerar att det pågår omorganisation på avdelningen
under tiden 1 maj 30 september. Maria Ljungkvist slutar sin anställning i
Värmdö kommun till midsommar, efterträdare blir Catharina Lebel. 5
medarbetar överförs till proVarmdo. Avdelningen kommer att bestå av ca 40
medarbetare.
—
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Delgivningar

justering

1.

Skrivelse till finansieringsnämnden för utbildnin
g från vårdnadshavare med
barn i Antistillas förskoleverksamhet, 2011-03-1
0.

2.

“Vi är rädda om våra dagmamrnor”, skrivelse
till finansieringsnämnden för
utbildning från vårdnadshavare 2011-04-11.
Svar från ordföranden och 1:e vice ordföranden
till vårdnadshavarna.

3.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Brun
ns skola, 2011-04-18.

4.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Fåge
lviks skola, 2011-04-20.

5.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Ösby
skolan, 2011-04-26.

6.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Gust
avsbergs gymnsium (G2),
2011-04-26.

7.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Viks
skola, 2011-05-03.

8.

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn i Hem
mestaskolan F-5, 2011-0509.

9.

Avslutade och pågående ärenden anmälda till
Skolinspektionen från
proVanndo.

10.

Kommunfullmäktige, 2011-02-23.
Övergångsbestämmelser för gemensamma prise
r för gymnasieprogram i Sth
län.

11.

Kommunfullmäktige, 2011-03-30.
Peng för pedagogisk omsorg.
Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieri
nsnämriden för utbildning
samt nyval (1(D).

12.

Kommunstyrelsen, 201 1-04-13.
Rapportering gällande beredning kring barn
i behov av sa•rskilt stöd.

13.

Utbildningsstyrelsen, 20 11-04-07.
Information; Ekonomiska förutsättningar för peda
gogisk omsorg.

14.

Information från Edicon Stockholms IT-gymn
asium, 2011-05-09.
Nedläggning av skolenheterna i Farsta, Liljeholm
en, Mörby och Danderyds
kommun efter vt 2011 slut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
201 1-05-18

Sid 16 av 20

15.

Beslut från Skolinspektionen, 2011-01-20, 2010-12-21, 2010-12-03, 201
101-11, 2010-12-30, 2011-02-043, 2010-12-21.
Godkännande som huvudmän av Rebecka Malrnqvist för gymnasiesärs
kola i
Sth kommun, Rytmus AB gymnasieskola i Nacka kommun, Sth Idrottsgymnasium AB i Sth kommun, Stiftelsen Stadsmissionens gymnasiesärs
kola
i Sth kommun, Hyper Island Program AB gymnasieskola i Sth kommun,
Didaktus gymnasieskola i Sth kommun, Laraide i Östergötland AB
gymnasieskola i Sth kommun.

16.

Beslut från Skolinspektionen, 2010-12-30, 2010-12-21, 2010-12-22, 201101-12, 2011-01-25, 2010-12-27, 2011-02-03 och 2011-01-11.
Avslag på ansökningar om godkännande som huvudmän för Novum
kompetens och datautveckling AB gymnasieskola i Sth kommun, JENSE
N
education college AB gymnasieskola i Sth kommun, Drottning Blanka
s
gymnasieskola AB i Sth kommun, Lernia College AB gymnasieskola i
Haninge kommun (2 st), Hermods AB gymnasieskola i Sth kommun,
Plusgyrnnasiet AB i Sth kommun, Lernia College AB gymnasieskola
i
Salems kommun, Redmarvel AB gymnasiesarskola iSth kommun,
MediaGymnasiet Nacka Strand AB i Nacka kommun, Nordens tekniker
institut AB (NTI) gymriasieskola i Sth kommun, Cyber-gymnasiet Nacka
AB i Sth kommun, Theducation AB gymnasieskola i Sth kommun och
Frösunda LSS AB gymnasiesärskola i Sth kommun.

-
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Finansieringsnämnd för utbildning 2011-05-18

Sid 17 av 20

55

Anmälan av delegationsbeslut
Till protokollet noteras att följande delegationsbeslut anmälts;
1:e vice ordf i finansieringsnämnden för utbildning beviljat beslut enligt
punkt 1.1, mars månad.
Ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning godkännande enligt
punkt 1.19, april månad.
Gymnasiesamordnares yttranden enligt punkt 8.2, april månad.
Handläggare beviljade beslut enligt punkterna 5.3 och 6.4, april-maj
månader.
Handläggare beviljade beslut enligt punkt 3.8, april-maj månader.
Handläggare beviljade beslut enligt punkt 3.8, april-juni månader.

justering
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Finansieringsnänind för utbildning 2011-05-18 § 56
Delgivningar
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden beslutar att ärenden för delgivning till nämnden hädanefter läggs
på kommunens hemsida.
Ärendebeskrivning
Ann-Kristin Särnbrink (S) väcker frågan om pärmar med delgivningar
som
läggs till gruppmötena kan läggas på kommunens hemsida i stället.
Anledningen är att ledamöterna inte hinner läsa alla delgivningar under
gruppmötenalsammanträdena.
Delgivningarna kommer även att finnas i pärmar till sammanträdena.
Sändlista
FNU

justering
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57

Information från Ungdomstinget och Medborgardialog
Ungdomstinget
Staffan Sundberg (S) och Sally Thornton (MP) informerar om deltaga
ndet i
vårens Ungdomsting som hölls torsdagen den 12 maj på Djurönäset.

Medborgardialog
Staffan Sundberg (S) och Amie Kronblad (FP) har utsetts som represen
tanter för finansieringsnämnden för utbildning i nätverket för medbo
rgar
dialog. Torsdag 28 april deltog 5 Sundberg och A Kronblad i nätverk
sträff.

justering
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Information; Doctus

—
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§ 58

G2

Monica Fransson har informerat rektor Marie Olofsson på G2 och chef för
proVarmdo Elisabeth Fredell att undersöka vilken skolpeng som gäller när
G2 tar över räddningsprogrammet från Doctus.
På Doctus går 46 värmdöelever.
Inför första ansökningen till gymnasieskolans höstintagning har kundvals
och finansieringsavd kontaktat gymnasieintagningen för att informera att
Doctus ej startar några utbildningar till hösten, titan de sökande hänvisas till
Gustavsbergs gymnasium (G2) som tar över programmen.
Ordföranden informerar att eleverna på Doctus kommer att få sina betyg.
Mer information lämnas på nämndens sammanträde 21juni.

Ann-Kristin Särnbrink (s) anmäler avvikande åsikt om protokollets
utformning under § 58 och anmäler enligt följande:
Ulrik Lindgren (Kd) och Ann-Kristin Särnbrink (s) ställde en fråga om
Doctus konkurs med anledning av artiklar i lokalpressen.
Monika Fransson svarade att förvaltningen inte hade någon direkt
information ytterligare från det som stått att läsa i Nacka Värmdöposten.
Men man visste att irendet skulle komma upp följande dag på
Utbildnirigsstyrelsens sammanträde.
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