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Plats och tid

Kommunhuset Skogsbo, onsdag 20juni 2012, klockan 18.00 —20.30

Beslutande

Marie Bladholm (M), ordförande
Amie Kronblad (FP)
Annika Andersson Ribbing (S)
Johan Hedberg (M)
Ulrik Lindgren (KD)
Staffan Sundberg (5)
Ann-Kristin Särnbrink (S)

Tjänstgörande
ersättare

frne Ulfvin (M)
Max Ljungberg (MP)

Övriga ersättare

Cecilia Lindberg (M)
Carl-Olof Sandquist (M)
Bjo n Fredbiad (5) tom § 31 kl 20.00
Daniel Hallander (S)

Övriga deltagare

Monica Fransson, föredragande
Catharina Lebel, föredragande
Christina Wetterberg, sekreterare
Anna Boman, utredare, § 24
Fredrik Nornvall, strategiskt ledningsstöd,
Peter Fahlander, controller
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§ 24

Information: e-förslag och synpunktshantering
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Två viktiga satsningar för att förenkla och förbättra medborgarnas
inflytande lanseras under 2012. Dels ska dialogen mellan medborgare och
politiker förenklas genom e-förslag, dels ska brukarnas och kundernas
synpunkter tas till vara på ett bättre sätt. Synpunkter som kommer in till
kommunen blir då ett bra underlag för att utveckla kvaliteten på servicen.

E-förslag
Den 23 maj införs e-förslag i Värmdö kommun. E-förslag är till för
medborgare som vill lämna förslag till kommunens förtroendevalda om hur
Värmdö kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på
www.varmdo.se. Andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera
det.
Den som lämnar ett förslag ansvarar själv för att marknadsföra sitt förslag
för att få stöd genom många signaturer. Spridningen kan ske till exempel via
sociala medier som Facebook och Twitter.

Handlingar i ärendet
Tj änsteskrivelse från proVarmdo, 2012-06-04
Sändlista
Akten
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Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och
investeringsbudget 2013
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden tackar för informationen av kommundirektörens förslag till driftoch investeringsbudget för 2013.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har utarbetat ett förslag till budget för år 2013 som
ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommun
fullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen 12/9 2012.
Nämnderna har möjlighet att inkomma med synpunkter så snart som
möjligt.
Handlingar i ärendet
Tj änsteskrivelse från kansli- och utvecklingsavdelningen, 2912-06-01
Yrkanden och propositioner
Koalitionen yrkar att nämnden tackar för informationen av
kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2013.
S-gruppen yrkar avslag på klommundirektörens förslag till drift- och
investeringsbudget 2013.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår yrkandet
från koalitionen och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår yrkandet
från S-gruppen och finner avslag.

Protokollsanteckning
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning;
“Den socialdemokratiska gruppen är kritisk till årets budgetprocess. Under
våren bestämdes att nämnderna ska behandla tjänstemannaförslaget frän
kommundirektören innan ärendet går vidare i processen inom partierna
under sommaren för att slutligen beslutas i fullmäktige efter sommaren.
Kommundirektören ska om någon dryg vecka korrigera i sitt förslag utifrån
nämndernas beslut.
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Ansatsen var god. Att få en belysning från respektive nämnd av det förslag
som ligger till grund för den politiska processen är en viktig beståndsdel för
att kunna utarbeta ett så träffsäkert och välprioriterat förslag som möjligt.
Genom att få nämndernas beskrivning av förslagets konsekvenser skulle
nödvändiga överväganden bli förhållandevis enkla att göra. Nu har
dessvärre nämndernas underlag inskränkt sig till att konstatera att
kommundirektören tagit fram ett förslag och föreslå att nämnderna ställer
sig bakom detsamma. Inga analyser av vad förslaget i praktiken kan väntas
ge för konsekvenser för de verksamheter som den aktuella nämnden är satt
att ansvara för. Ingen avstämning mot nämndens mål och inga analyser av
de förändrade (försämrade) ersättningsnivåer som i flera fall blir
konsekvensen av förslaget.
1 diskussionen under sammanträdet framfördes att våra ledande tjänstemän
lyder under kommundirektören med den organisation kommunen skapat
och att det därmed inte är möjligt att skriva fram förslag till nämnden som
avviker från kommundirekto••rens förslag. Vi finner resonemanget
problematiskt. Nämnden måste kunna få tillgång till konsekvensanalyser
och eventuella förslag som avviker från kommundirektörens om det är
nödvändigt utifrån nämndens satta mål för verksamheten. Annars är
nämndens arbete tämligen poänglöst.
Det har under de senaste åren varit svårt att få till en fungerande process
som har kvalitetssäkring som utgångspunkt, både sett ur nämndernas och
“helhetens’ (kommunstyrelsens) perspektiv. Arets hantering är dessvärre ett
riktigt bottennapp trots den goda ansatsen. Med obefintliga underlag till
nämnden/nämnderna så blir bara nämndsbehandlingen en kuliss. Vi
uppfattade att också majoritetsgruppen i nämnden anser att processen till
nästa år måste göras annorlunda så att det blir en vettig diskussion i
nämnden kring vår verksamhet och möjligheten att leverera god kvalitet
inom de områden vi är ansvariga att hantera.”

Sändlista
Ekonomikontoret
Ks
Akten
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§ 26

Finansieringsnämnden för utbildnings budgetuppföljnings
prognos 1 per mars 2012

Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos
1 per mars 2012 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per mars
visar ett underskott på -1,4 mnkr. Prognosen för helåret 2012 för nämnden
totalt visar ett underskott på -10,6 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett
underskott på —7,4 mnkr för barnomsorg och förskola, ett underskott på -1,5
mnkr för grundskola och särskola samt ett underskott på -1,7 mnkr för
gymnasie- och vuxenutbildning.
B udgetavvikelserna i prognosen förklaras huvudsakligen av
volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot
budgeterat antal.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse, 2012-04-16
Finansieringsnämnden för utbilding BUP 1 20 12-06-19
-
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§ 27

Interna avtal mellan finansieringsnämnden för utbildning och
utbildningsstyrelsen avseende vuxenutbildning,
vuxenutbildningskansli och särskild utbildning för vuxna
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
a) Internt avtal gällande vuxenutbildningskansli godkänns.
b) Internt avtal gällande särskild utbildning för vuxna godkänns att
gälla 2012-07-01-2012-12-31.
c) Internt avtal gällande vuxenutbildning godkänns med tillägget; “en
avräkning och beräkning av kostnaderna ska genomföras i oktober
2012, som grund till en utvärdering av ekonomiska konsekvenser av
avtalet”.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
1 enlighet med finansieringsnämnden för utbildnings uppdrag vid
sammanträdet 18 april 2012 har förslag till avtal mellan
finansieringsnämnden och utbildningsstyrelsen avseende vuxenutbildning
med samma villkor och ersättning som de upphandlade anordnarna,
vuxenutbildningskansli och särskild utbildning för vuxna att gälla fr o rn 1
juli 2012 utarbetats. Finansieringsnämnden för utbildning föreslås besluta
om att godkänna dessa avtal. Utbildningsstyrelsen behandlar förslagen till
avtal vid sitt sammanträde den 19juni 2012.
Yrkanden och propositioner
Koalitionen yrkar att
a) internt avtal gällande vuxenutbildningskansli godkänns,
b) internt avtal gällande särskild utbildning för vuxna godkänns att
gälla 2012-07-01-2012-12-31,
c) internt avtal gällande vuxenutbildning godkänns med tillägget “en
avräkning och beräkning av kostnaderna ska genomföras i oktober
2012, som grund till en utvärdering av ekonomiska konsekvenser av
avtalet”.
S-gruppen yrkar
a) internt avtal gällande vuxenutbildningskansli med avtalstid 201207-01 20 13-06-30,
b) internt avtal gällande särskild utbildning för vuxna enligt förslaget
2012-07-01-2013-12-31,
c) internt avtal gällande vuxenutbildning med avtalstid 2012-07-012013-06-30.
—
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Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår yrkande a)
från koalitionen och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår yrkande a)
från S-gruppen och finner avslag.
Votering begärs. Den som bifaller koalitionens yrkande a) röstar ja. Den
som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Amie Kronblad (FP), Johan Hedberg (M), Ulrik
Lindgren (KD), Iréne Ulfvin (M), Max Ljungberg (MP) och Marie
Bladholm (M).
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg, AnnKristin Särnbrink (samtliga S).
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt koalitionens
yrkande a).
Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår yrkande b)
från koalitionen och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår yrkande b)
från S-gruppen och finner avslag.
Votering begärs. Den som bifaller koalitionens yrkande b) röstar ja. Den
som det ej vill röstar nej.
Följande röstar ja: Amie Kronblad (FP), Johan Hedberg (M), Ulrik
Lindgren (KD), Iréne Ulfvin (M), Max Ljungberg (MP) och Marie
Bladholm (M).
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg, AnnKristin Särnbrink (samtliga 5)
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt koalitionens
yrkande b).
Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår yrkande c)
från koalitionen och finner bifall.
Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår yrkande c)
från S-gruppen och finner avslag.
Votering begärs. Den som bifaller koalitionens yrkande c) röstar ja. Den
som det ej vill röstar nej.
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Följande röstar ja: Amie Kronblad (FP), Johan Hedberg (M), Ulrik
Lindgren (KD), Jiéne Ulfvin (M), Max Ljungberg (MP) och Marie
Bladholm (M).
Följande röstar nej: Annika Andersson Ribbing, Staffan Sundberg, Ann
Kristin Särnbrink (samtliga 5)
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt koalitionens
yrkande c)
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Finansieringsnärnizdför utbildning 2012-06-20, § 28

Sfi (svenska för invandrare)
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner föreslaget avtal mellan finansieringsnämnden för
utbildning och utbildningsstyrelsen gällande Sfi (svenska för invandrare)
med tillägget att gälla 2012-07-01-2012-12-31.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Ansvaret för sfi (svenska för invandrare) överflyttas från socialnämnden till
finansieringsnämnden för utbildning 1juli 2012. Finansieringsnämnden för
utbildning ska därmed avtala med utbildningsstyrelsen om att utföra sfi
undervisning för invandrare. Ersättning till utföraren föreslås ske genom en
ersättningsmodell istället för som tidigare en anslagsfinansiering.
Ersättningsmodellen som föreslås är densamma som Nacka kommun
använder. Nackas ersättningssystem är välkänt av utföraren och utföraren
bedömer att det skulle fungera att använda i Värmdö kommun. Sannolikt
kommer det att bli en lagstadgad nationell gemensam ersättning för sfi från
halvårsskiftet 2013.
Bakgrund
Ansvaret för svenska för invandrare (undantaget flyktingar) enligt skollagen
(2010:800) kommer att överflyttas från socialnämnden till
finansieringsnämnden för utbildning från och med 1 juli 2012.
Kommunfullmäktige förväntas besluta om ändring i nämndernas
reglementen vid sitt sammanträde den 13 juni 2012.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse 2012-05-18
Internt avtal
Yrkande och proposition
Koalitionen yrkar tillägg till förslaget, “att gälla 2012-07-01-2012-12-3 1”.
Ordföranden ställer proposition om nämnder bifaller eller avslår tilläggs
yrkandet och finner bifall.
S-gruppen deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning; “Den socialdemokratiska
gruppen har valt att inte delta i detta beslut. Anledningen är att vi drivit
frågan om att hela SFI-verksamheten borde hänga ihop och flyttas över från
Socialnämnden till Finansieringsnämnden för utbildning. Vi kan inte se
jng
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några positiva aspekter på att dela verksamheten så att den som riktar sig till
flyktingar kvarblir hos socialnämnden medan den övriga SFI-verksamheten
förs över till FNU. 1 samband med fullmäktiges beslut kring detta i mitten
av juni drev vi att verksamheten skulle hållas samman. Vi blev nedröstade.
En ytterligare synpunkt som vi framfört under denna punkt och de
föregående som behandlat olika avtal mellan FNU och Utbildningsstyrelsen
är att avtalstiderna är för korta och tas försent. Det är inte seriöst att hantera
avtalsfrågor på detta sätt. Det är en kritik vi framfört vid flera tillfällen de
senaste åren. Verksamheten ges obefintliga möjligheter att anpassa sin
verksamhet till nya förutsättningar. Det urgröper förtroendet och respekten
för våra styrsystem när en så elementär grundförutsättning riggas på ett
oseriöst sätt. Beslut om flera avtal har nu fattats tio dagar innan de skall
börja gälla. De har löptid i sex månader. Under denna period ska de
utvärderas och förslag till korrigerade avtal för perioden efter årsskiftet ska
tas fram med tillhörande konsekvensbeskrivningar, beslut ska tas och
verksamheten ska klara en ev. omställning som en konsekvens av de nya
avtalens innehåll. Detta är inte ett seriöst upplägg. Den socialdemokratiska
gruppen kommer fortsätta att driva linjen att avtal som innebär förändrade
villkor ska beslutas senast sex månader före det innevarande avtalets utgång.
Med den uppfattningen borde avtalen som idag beslutats reglera
verksamheten efter nyåret 2013. Dagens beslut innebär istället att avtalen
går ut då de borde börja gälla enligt vårt synsätt.
Under sammanträdet framförde maj oritetsföreträdare att det borde fungera
som vi argumenterat för och att deras målsättning är att det framöver ska
planeras så. Även om vi fått sådana löften tidigare, som inte infriats, hoppas
vi nu att detta var sista gången vi hanterar avtal försent och med så korta
avtalstider. Framöver är det vår förhoppning att ärenden av denna karaktär
också ska redovisa kvalitetsaspekter och möjligheten till måluppfyllelse för
respektive verksamhet när avtalen beslutas. Någon sådan diskussion har
över huvud taget inte förevarit i detta sammanhang.
“Avslutningsvis är vi socialdemokrater väldigt kritiska till att nämnden inte
ges full kompensation för det nya uppdragets beräknade kostnader.
Uppgiften som finns om verksamhetens kostnad är uppskattat till ca 2,2
miljoner kronor. Nämnden har tillförts en miljon och förväntas finansiera de
resterande 1,2 miljoner kronorna inom den ram som tilldelades i början av
året. Vi har ifrågasatt detta och undrar varifrån de pengarna ska hämtas, vart
ser majoriteten att det finns pengar över? Något svar har inte givits, tvärtom
visar budgetuppföljningsprognos 1 att nämndens budget som helhet
prognosticerar ett underskott på mer än en miljon kronor (när man rensat för
volymökning, annars är underskottet ännu större).”

Sändlista
Socialnämnden
Rektor CAS
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§ 29

Utformning av stöd för små resultatenheter inom
förskoleverksamheten
Finansieringsnämnen för utbildning beslut
Arendet utgår från dagens sammanträde.

just e/ing

1
HO

1

utdragsbestTrkande

Sid 12 av 17

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnd för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-20

Dnr 12FNU/0081 Finansieringsnämnden för utbildning 2012-06-20,

Sid 13 av 17

§ 30

BUS- överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Stockholms läns landsting om samverkan kring barn i behov av
särskilt stöd
Finanseringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att teckna avtal med landstinget om
samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Bakgrund
KSL, kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har arbetat
fram ettförslag på en gemensam BUS- överenskommelse. Arbetet har letts av BUS
SAM som är en länsövergripande chefstjänstemannagrupp för samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd. Förslaget har varit ute på remiss där Värmdö kommun
lämnade ett remissvar som i stora delar fick gensvar. Ledning i kommun och
landsting ansvarar för att besluta hur implementeringen av överenskommelsen ska
genomföras lokalt.
Styrelsen i KSL rekommenderar kommunerna att teckna överenskommelse med
landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Rekommendationen
adresseras till kommunstyrelserna och kommunens ställningstagande ska vara KSL
tillhanda senaste 2012-09-01.
Ärendebeskrivning
Overenskommelsen syftar till att tydliggöra ansvaret och att beskriva gemensamma
utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till. Den ska i huvudsak vara
ett stöd till ledning och chefer inom kommuner och landsting. BUS
överenskommelsen gäller för barn och ungdomar upp till 18 år. Samverkan ska ske
på länsövergripande regional nivå, lokal chefssamverkan på kommunnivå samt
samverkan kring barnet.
BUS-överenskommelsen framhåller vikten av samverkan och samordnade insatser
för barn i behov av särskilt stöd och vårdnadshavarens och barnets möjlighet till
delaktighet lyfts fram. Man ska också verka för att de fristående skolorna arbetar
utifrån de överenskommelser och rutiner om samverkan som finns mellan länets
kommuner och landsting.
Värmdö kommun har sedan många år en väl fungerande BUS- grupp med
chefsrepresentanter från kommunens barnavård, LSS-verksamhet, utbildningsenhet
och från landstingets barnavård- och mödravårdscentral, Gustavbergs vårdcentral,
Nacka- Värmdö habilitering, BUP Nacka Värmdö barnmottagning samt
kommunens och vårdcentralens gemensamma verksamhet Hamnen.
,

-

-
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Den lokala BUS- gruppen träffas ett tiotal gånger per år och socialkontoret är
sammankallande. På mötena informerar deltagarna varandra om respektive uppdrag
och verksamhet, diskuterar övergripande frågor och förändringar i verksamheterna
samt samverkan kring enskilda barn. Vid enstaka tillfällen har gemensamma
utbildningsdagar arrangerats.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tj änsteskrivelse, 2012-05-11
BUS-överenskommelse mellan kommunerna i Sth län och Sth läns landsting om
samvekan kring barn i behov av särskilt stöd
Sändlista
Ks
Akten
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Finansieringsnämnd för utbildning 2012-06-20, § 31
Kontoret informerar
Svarfrån Skolinspektionen
Svar på fråga från Staffan Sundberg från 18 april gällande skrivelse för
privata aktörer inom barnomsorg och skola. Catharina Lebel varit i kontakt
med Skolinspektionen som meddelar att ärendet ej är färdigberett.

Medborgardialog
Catharina Lebel informerar om Medborgardialog som hölls 30 maj gällande
Barnomsorg på obekväm tid med fokus på tider och geografisk område.
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§ 32

Anmälan av delegationsbeslut
Till protokollet noteras att följande delegationsbeslut anmäls:
Handläggares beviljade beslut enligt punkt 4.4 mars-juni samt punkt 4.8
maj-juni månader.
Ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning beslut enligt punkt 1.19
april månad.
Samordnare skolskjutsar beviljat beslut enligt punkt 8.2 samt ej beviljade
beslut enligt punkt 7.2 april-maj månader.
Chef utbildningsenheten beslut enligt punkt 6.3 maj månad.
Handläggares beviljade beslut enligt punkt 7.7 maj-juni månader.
Handläggares beviljade beslut enligt punkt 4.4 april-juni samt beviljatde
beslut enligt punkt 4.8 maj månad.
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§ 33

Delgivningar
1. Undertecknat tilläggsavtal ekonomi-integrationer till Regional
IKE (UEDB) drir 1 IFNU/0258
2. Skrivelse från Lärarförbundet, Värmdö lokalavd B-19, 2012-05-25
Utvärdering av Resursskolans nedläggning dnr 12FNU/0096
3. Kommunfullmäkge 2012-02-22
Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för
utbildning (John Moe M)
4. Kommunfullmäktige 20 12-03-28
Befrielse från uppdrag som ersättare (Elin Lindbiom S) i finan
sieringsnämnden för utbildning samt nyval (Disa Påhlman S)
5. Kommunfullmäktige 2012-04-25
Balanslista för motioner
6. Kommunfullmäkte 2012-05-23
Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (Carl-Olof
Sandquist M)
Befrielse från uppdrag som ersättare (Alexander Holes S) i
finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (Daniel Hallander
(S)
Befrielse från uppdrag som ersättare (Sally Thornton MP) i finan
sieringsnämnden för utbildning samt nyval (Max Ljungberg MP)
Befrielse från uppdrag som 1:e vice ordf i finansieringsnämnden
för utbilning (Amie Kronblad FP)
7. Utbildnings styrelsen 2012-03-15
Info; Medborgardialog Skärgårdsskolan med anledning av utred
ning av skolorganisationen
8. Beslut från Skolinspektionen 2012-05-24, 2012-06-04, 2012-0611
Återtagen ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om god
kännande som huvudman för fristående grundskola i Värmdö
kommun dnr 12FNU/0032
Avslag på ansökan från PPS Power Planning System AB som
huvudman för fristående gymnasieskola i Sth kommundnr
1 1FNU/0133
9. Beslut från Skolinspektionen 2012-06-11
Ändring av beslut gällande Lärande i Sverige AB som huvudman
för gymnasieskola i Sth kommun dnr 1 1FNU/0 170
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