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Beslutande

—

Marie Bladholm, (M) ordförande
Allan Sooman (FP)
Annika Andersson Ribbing (S)
Johan Hedberg (M)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)
Staffan Sundberg (S)
Ann-Kristin Särnbrink (5)

Tjänstgörande
ersättare
Övriga ersättare

Cecilia Lindberg (M)
Carl-Olof Sandquist (M)
Victoria Martinovic Axelsson (FP)
Rose-Marie Kronberg (KD)
Max Ljungberg (MP), fr o m § 38 kl 20:05
Björn Fredbiad (S), tom § 43 kl 21:00
Daniel Hallander (S)

Övriga deltagare

Monica Fransson, föredragande
Christina Wetterberg, sekreterare
Eva och Per Rylander, Pilen Affärsutveckling AB § 34
Peter Fahlander, controller/ekonom, § 35
Ewa Norrström, expert skoifrågor, § 36-37

Utses att justeras

Staffan Sundberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Finansieringsnämnd för utbildning 20120-09-19

Kundundersökriing 2012
och gymnasieskola

—

Sid 3 av 18

§ 34

förskola, grundskola (inki särskola)

Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner redovisningen
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
VAGA VISA är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning inom
barnomsorg och utbildning mellan kommuner i Stockholms län. Arligen
genomför Värmdö kommun en kundenkät i samarbete med nio VAGA
VISA- kommuner.
Enkäten genomförs i februari-mars varje år. Målgruppen är föräldrar i
förskolan, farniljedaghem och förskoleklass, år 2, 5 och 8 i grLlndskolan
samt elever i år 5, 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet. Enkäten skickas
till föräldrar och elever både i kommunal och fristående verksamhet. 1 år har
enkäten genomförts av företaget Pilen Affärsutveckling AB.
Kundundersökningen utgår från läroplanens målområden. Elever och
föräldrar får ta ställning till ett antal påståenden på en fyrgradig skala. Man
kan även välja svarsalternativet “vet ej”.
Resultatet från kundenkäten redovisas på kommunens hemsida för
medborgarna att ta del av.
Tre av nämndens mål mäts av kundenkäten. Det gäller trygghet, arbetsro
och elevinflytande. 1 år har vissa av påståendena omformulerats något men
jämförs i resultaten med liknande påstående från tidigare år.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2012-09-04
Kundenkät 2012 Värmdö kommun
Sändlista
Akten

/usterin

1

1

utdragsbes(yrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnd för utbildning

Dnr 1 2FNU/0084

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20 12-09-19

Sid 4 av 18

Finansieringsnämndför utbildning 2012-09-19 § 35

Finansieringsnämnden för utbildning delårsbokslut budget
uppföljningsprognos 2 per juni 2012
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut och budget
uppföljningsprognos 2 per juni 2012 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per juni visar
ett överskott på 1,3 mnkr. Prognosen för helåret 2012 för nämnden totalt
visar ett underskott på -2,1 rnnkr. Prognosavvikelserna består av ett
överskott på 4 mnkr för barnomsorg och förskola, ett underskott på -1,1
rnnkr för grundskola och särskola samt ett underskott på -5 mnkr för
gymnasie- och vuxenutbildning. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras
huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever
avviker mot budgeterat antal.
1 budgetuppföljningsprognos 1 per mars redovisade nämnden ett underskott
med 10,6 mnkr som även det huvudsakligen berodde på volymavvikelser.
Nämndens budgetrani har revideras sedan uppföljningen per mars. En ny
befolkningsprognos har antagits som ligger till grund för de
volymjusteringar avseende antal barn och elever som budgetrevideringen
innehåller. Den nya befolkningsprognosen visar ett större antal barn och
elever vilket innebär att nämnden tillförts budgetmedel. Det innebär att det
förväntade underskottet nu minskat till 2,1 mnkr och det orsakas
fortfarande av volymavvikelser.
—

—

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-08-09
Finansieringsnämnden för utbildning BUP 2 delårsbokslut 2012
Protokolisanteckning
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följ ande protokollsanteckning;
S-gruppen är kritisk till att uppdrag som givits nämnden av fullmäktige inte
genomförts trots att uppdragen varit tidssatta till behandling under våren.
Det handlar om stöd för små resultatenheter. Att uppdraget dröjer är dubbelt
olyckligt, utöver att vi inte följer de uppgifter som ålagts oss så skulle
förslaget behövas nu med tanke på de stora struktur- och organisationsfrågor
som diskuteras inom kommunen för skolans område. Förslagen om stöd för
mindre enheter är en väsentlig komponent i dessa diskussioner.
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§ 36

Revidering av intagningsregler
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden godkänner förslag till revidering av Intagningsregler för plats i
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Värmdö kommun.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
1 och med den nya skollagen (SFS 20 10:800) ändrades bestämmelserna om
hur länge ett barn ska erbjudas fritidshem. Intagningsreglerna föreslås
ändras i enlighet med 14 kap. 7 § att fritidshem erbjuds till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år. Gällande skrivning lyder “till och med
12 års ålder”.
1 kundvals- och finansieringsavdelningens internkontrollplan 2012 ingår
bl.a. att se över rutiner gällande 25-tirnmarsregeln. Vårdnadshavare som är
föräldralediga för annat barn har rätt till 25- timmars vistelsetid för syskon
på förskolalfamiljedaghem. Regeln börjar gälla 30 dagar från barnets
födelse. Gällande regler innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för
att anmäla förändrad vistelsetid vid syskons födelse.
För att säkerställa att samtliga barn som omfattas av 25- timmarsregeln
registreras inom tidsramen föreslås ändrade rutiner. Det innebär att
registreringen av 25- timmars vistelsetid görs av ansvarig tjänsteman på
utbildningsenheten efter syskons födelse och att bekräftelse på registrering
delges vårdnadshavare och förskolalfamilj edaghem.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-08-27
Intagningsregler för plats i förskola, pedagogiska omsorg och fritidshern i
Värmdö kommun.
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar att 25-timmars regeln avskaffas.
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt kundvals- och finansierings
avdelningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt den social
demokratiska gruppens yrkande eller enligt avdelningens förslag och finner
att nämnden beslutar enligt kundvals- och finansieringsavdelningens förslag.
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Sändlista
Kommunala och enskilda förskolor och skolor
M Ekeberg
U Dahlqvist
Placeringshandläggare
proVarmdo
Akten
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Finansieringsnämnd för utbildning 2012-09-19 § 37

Gymnasieelevers fullföljande av sina studier
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Nämnden godkänner rapporten med tillägg,
2. Kundvals- och finansieringsavd får i uppdrag att utreda hur upp
följningen i Värmdö kommun skulle också kunna utvidgas till att
omfatta stöd även till de elever som riskerar att avbryta sina studier.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
Finansieringsnämnden för utbildning har av fullmäktige fått uppdraget att
vara sainmankallande och tillsammans med socialnämnden, utreda och
föreslå stödåtgärder för att få elever i gymnasieskolan att slutföra sin
utbildning samt att redovisa resultatet till kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-09-10
Rapport, gymnasieelevers fullföljande av sina studier
Sändlista
Kundvals- och finansieringsavd
Akten
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38

Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i
Stockholms län
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Värmdö kommun tecknar avtal om deltagande i gemensam utvärdering av
kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.
Beslutsnivi
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har ett uppdrag att tillsammans
med kommunerna skapa en gemensam vuxenutbildningsregion. En bit på
vägen är ett gemensamt system för utvärdering av länets
utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen såväl i egen regi som i
upphandlad verksamhet. En gemensam utvärdering ger möjlighet att
utveckla och förbättra kvaliteten i hela länets vuxenutbildning. Botkyrka
kommun har åtagit sig att vara “va••rdkommn” för utvärderingsarbetet och
att för det anställa en samordnare, Samarbetskommunerna ansvarar för
medbedömare, oftast rektor. Kostnaderna för samordnaren fördelas mellan
samarbetskommunerna.
KSL rekommenderar kommunerna att besluta delta i gemensam utvärdering
av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.
KSL har ett uppdrag att tillsammans med kommunerna skapa en gemensam
vuxenutbildningsregion. En bit på vägen är ett gemensamt system för
utvärdering av länets utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen såväl i
egen regi som i upphandlad verksamhet. En gemensam utvärdering ger
möjlighet att utveckla och förbättra kvaliteten i hela länets vuxenutbildning.
1 länet finns idag drygt 45 olika utbildningsanordnare inklusive de som
utförs i egen regi. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet
systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla utbildningen.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2012-06-26
Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län
Sändlista
Ks
Akten

1
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Finansieringsnänindför utbildning 2012-09-19 § 39

Återremitterat ärende angående vuxenutbildning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden återtar uppdraget att återkomma med en risk- och
konsekvensanalys i ärendet konkurrensutsättning och kundval inom
vuxenutbildningen i Va•rmdö kommun 201 1-11-08 § 86
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Finansieringsnämnden för utbildning återremitterade 2011-11-08 ärendet
konkurrensutsättning och kundval inom vuxenutbildningen för att
komplettera med en risk- och konsekvensanalys. Sedan dess har frågan om
vuxenutbildning behandlats i både finansieringsnämnden för utbildning och
kommunstyrelsen. Avtal har tecknats med 24 externa anordnare och avtal
har tecknats mellan finansieringsnämnden för utbildning och
utbildningsstyrelsen om vuxenutbildning, vuxenutbildningskansli och
särskild utbildning för vuxna. Vid kommunstyrelsens sammanträde 20 1205-09 § 90 beslutade styrelsen att uppdra till förvaltningen att återkomma
senast i oktober 2012 med en risk- och konsekvensanalys angående
möjligheterna att ingå i de olika interkommunala samarbeten kring
vuxenutbildning som finns i länet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med
en risk- och konsekvensanalys i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag.
Ärendet kommer att behandlas i finansieringsnämnden för utbildning och
kommunstyrelsen i oktober 2012.
Med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om att förvaltningen ska
återkomma med en risk- och konsekvensanalys senast i oktober 2012
föreslås att finansieringsnämnden för utbildnings beslutar om att återta
uppdraget att återkomma med en risk- och konsekvensanalys i ärendet
konkurrensutsättning och kundval inom vuxenutbildningen i Värmdö
kommun 2011-11-08 § 86.
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 2012-06-26
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Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen lämnar följ ande protokollsanteckning;
S-gruppen är alltjämt väldigt kritisk till hur ärendet om en samordnad
upphandling av vuxenutbildning hanterats. Nämnden beslutade enhälligt i
november månad förra året, 2011, att återremittera ärendet för att det
behövde kompletteras med en risk- och konsekvensanalys. Därefter har
ärendet inte återkommit i nämnden. Trots det bristande underlaget togs, i
strid med gällande reglementen, ett tjänstemannabeslut att gå med i
upphandlingen utan att nämnden behandlade ärendet, än mindre tog något
beslut.
En risk- och konsekvensanalys i frågan är alltjämt av stort intresse. Vid
dagens möte har tydliggj orts att en sådan är under framtagande och löften
givits att den ska presenteras för nämnden senare i höst. Av det skälet
accepterade förslaget till beslut i detta a•rende.

Sändlista
Kundvals- och finansieringsavd
Akten
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§ 40

Upphävande av skolpian
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Värmdö kommun upphäver skoiplan antagen av kommunfullmäktige 200809-24
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-24 om skolpian för Va•rmdö
kommuns förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningen.
Värmdö kommuns skolpian har sedan dess blivit inaktuell. En ny skollag
har trätt i kraft 2011. Kravet på skoiplan har avskaffats och kravet på
systematiskt kvalitetsarbete stärkts i nya skollagen. Därmed föreslås att
Värmdö kommuns skolpian upphävs.

Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-06-26
Skoiplanen antagen av Kf 2008-09-24
Sändlista
Kf
Akten
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§ 41

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om etablering av
fristående gymnasiesärskola
Finansieringsnärnnden för utbildning beslut
Förvaltningens synpunkter antas som yttrande.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har fått in ansökningar om att få starta fristående
gymnasieskolor i Stockholms kommun. Skolinspektionen vill därför få ett
yttrande från Värmdö kommun om vilka konsekvenser eventuella
etableringar av fristående skolor skulle få för den kommunala skolan.
1 Stockholms län finns redan en överetablering av gymnasieskolor.
Samtidigt är elevkullarna på gymnasiet vikande, en trend som kommer att
bestå under flera år. Utifrån detta föreslår förvaltningen att finansierings
nämnden för utbildning i sitt yttrande uppmärksammar Skolinspektionen på
att etableringen av ytterligare gymnasieskolor i länet och i Värmdö kommun
riskerar att negativt påverka de redan etablerade gymnasieskolorna.
Skolinspektionens dnr 32-2012:3782
Skolans namn Helenedals Gymnasiesärskola (enhet inom Stiftelsen Årsta
Gård)
Utbildningens namn
Utbildningens namn Nationellt program
Start läsåret 2013/2014 i Stockholms kommun
Sökandens namn Stiftelsen Arsta Gård
Handlingar i ärendet
Kundvals- och finansieringsavd tjänsteskrivelse 20 12-09-10
Elevunderlag, sökandestatistik och elevfiöden
Befolkningsprognos för gymnasieelever
Sändlista
Skolinspektionen
Akten
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§ 42

Kontoret informerar
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Nämnden tackar för informationen.
Utredning av Skolorganisationen
Kundvals- och finansieringschef informerar om ärendet Utredning av skolorganisationen. Ärendet har informerats om på utbildningsstyrelsen tisdag
18 september. Handlingarna finns på kommunens hemsida. Tre förslag har
tagits fram till lösningar till förändringar i skolorganisationen. Beroende på
vilket beslut som fattas kan justering i upptagningsområdena behövas fram
förallt runt Viks skola. Skolskjutsverksamheten kan också påverkas.
Utbildningsstyrelsen kommer att ha ytterligare två dialogmöten nästa vecka
gällande skolorganisationen.
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§ 43

Delgivningar
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

trin

1 fl
f
1

Rapporter från tillsynsbesök på förskolor;
Östra Ekedal fsk, 2012-08-2 1
Förskolan La••r 20 12-08-28
E-postfråga till ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning
angående inackorderingsbidrag, 2012-07-30 inkl
svar från ordföranden i finansieringsnämnden, 20 12-08-14.
E-postfråga till chef för utbildningsenheten angående
inackorderingsbidrag/reseer-sättning, 2012-08-16.
E-postfråga till utbildningsenheten angående inackorderingsbidrag.
E-postsvar från utbildningsenheten, 2012-08-21.
Uppföljning från chef för utbildningsenheten gällande anmälan om
brister i egenvård vid Saltarö Barnbod, 2012-05-21.
Beslut från chef för utbildningsenheten angående anmälan om brister
i egenvården vid Saltarö Barnbod, 2012-02-23.
Telefonanmälan till utbildriingsenheten gällande anmälan om brister
i egenvården vid Saltarö Barnbod 2012-021-21.
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen,20 12-06-21.
Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Skolan La•r
Värmdö kommun (se FNU § 31 2012-06-20).
Kommunfullmäktige 2012-06-13.
Val av förste vice ordförande i finansieringsnämnden för utbildning
(Allan Sooman FP).
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma
bestämmelser för Värmdö kommun.
Ändring av socialnämndens och finansieringsnämnden för
utbildnings reglemente.
Beslut från Skolinspektionen, 2012-08-31.
Nordens Teknikerinstitut AB har återtagit ansökan om godkännande
som huvudman fo fristående gymnasieskola i Stockholms kommun.
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Finansieringsnämnd för utbildning 2012-09-19 § 44

Anmälan av delegationsbeslut
Till protokollet noteras att följande delegationsbeslut anmäls:
Samordnare för skolskjutsar beviljade beslut enligt punkterna 7.2, 8.2 och
10.2 samt ej beviljade enligt punkten 7.2 under perioden juni augusti
månader.
—

Handläggare gymnasiefrågor beviljade beslut enligt punkt 9.3 under augusti
månad, samt beviljad enligt punkten 9.1 och ej beviljad under punkten 9.1
under juni månad.
Ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning yttrande enligt punkten
1.9 under augusti månad.
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Övrigt ärende; skolskjutsupphandlingen
Annika Andersson Ribbing (5) aktualiserar fråga om nänmden till
sammanträdet onsdag 17 oktober tar upp skolskjutsupphandlingen för
diskussion/redovisning/uppföljning, samt att avtalen finns tillgängliga till
sammanträdet.
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Övrigt ärende; behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
Staffan Sundberg (S) ställer fråga när uppdraget “behov av barnomsorg på
obekväm tid” kommer att behandlas i nämnden.
Kundvals- och finansieringschef informerar att en arbetsgrupp a tillsatt för
att utreda genomförandet.

utdragsbes(yrkande

