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Plats och tid

Kommunhuset Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2014-09-04, kl. 15.00-16.57
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Henrik Paulsen (S)
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Peter Fahlander, föredragande

Utses att justera

Karin Aaseby (S)
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 21
Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 22
Budgetuppföljningsprognos 2, Delårsbokslut
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut och
budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2014 samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per juni visar
ett överskott på 10,3 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt
visar ett överskott på 5,8 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott
på 1,9 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 2,7 mnkr för
grundskola och särskola samt ett överskott på 1,1 mnkr för gymnasie-,
vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras
huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever
avviker mot budgeterat antal.
Finansieringsnämnden för utbildning har målindikatorer inom områdena
inflytande och dialog, omsorg och trygghet samt livslångt lärande för livet
och arbetslivet. Flera indikatorer inom inflytande och dialog är uppnådda,
indikatorer inom omsorg och trygghet är delvis uppnådda, men målen inom
livslångt lärande för livet och arbetslivet har inte uppnåtts. De tre
indikatorerna för förskolan ligger på en fortsatt hög nivå, medan indikatorn
om skolarbete skapar nyfikenhet är låg för elever i årskurs 8.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-14
BUP 2 2014 Delårsrapport finansieringsnämnden för utbildning
Yrkanden

Den socialdemokratiska gruppen yrkar ”att det prognostiserade överskottet
omedelbart utbetalas till de skolor som inte fått sina ansökningar till fullo
beviljade i proportion till storleken av de ansökningar respektive skola
nekats.”
Allan Sooman (FP) yrkar avslag till den socialdemokratiska gruppens yrkan.
Propositionsordning

Ordförande ställer proportion om nämnden beslutar enligt kontorets förslag
och finner nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proportion om den socialdemokratiska gruppens
tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
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”Den som röstar avslag för S-gruppens yrkande röstar ja och de som bifaller
yrkandet röstar nej”.
Följande röstar ja: Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Ulrik
Lindgren (KD), Iréne Ulfvin (M), Eva Rosenthal (FP).
Följande röstar nej: Karin Aaseby (S), Ann-Kristin Särnbrink (S), Henrik
Paulsen (S).
Följande avstår från att rösta: Siv Strömbäck (MP).
Nämnden beslutar med fem ja-röster mot tre nej-röster att avslå yrkandet,
således har den socialdemokratiska gruppens yrkande avslagits.
Protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”BUP 2 innehåller en redogörelse för måluppfyllelsen i Värmdös skolor. Av
redogörelsen framgår det att det finns en mängd mål som har en stor
förbättringspotential. När det gäller målet att Värmdös skolor ska bli bland de
fem bästa skolorna i länet till 2014 så togs detta mål redan under förra
mandatperioden. Trots detta har skolorna inte blivit bättre utan sämre. På vår
fråga om vad för åtgärder som företagits och planeras att företas för att målet
ska kunna uppfyllas inom en inte alltför avlägsen framtid kunde ordföranden,
och förvaltningen, inte ge något nöjaktigt svar. Detta ser vi som mycket
allvarligt då Värmdö, så när som på några ören, har den högsta
kommunalskatten i länet. Då har barnen och föräldrarna ett berättigat krav på
att få den allra bästa utbildning som finns att tillgå. Det är särskilt
bekymmersamt att elever, och föräldrar, i årskurs 8 har så genomgående
dåliga resultat i de kundenkäter som görs. Som exempel kan tas påståendet i
kundenkäten att ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
mer”. Andelen elever som helt eller delvis håller med om detta påstående
uppgår till endast 40 procent, en nedgång med 2 procent sedan senaste
mätningen. Enligt vår mening är detta ett skrämmande dåligt resultat, detta
särskilt som elevresultaten är en indikation på studiemotivation. Här är det
uppenbart att rådande tillstånd är mycket allvarligt och att situationen aldrig
skulle ha tillåtits att bli så katastrofalt dålig.
Vid ett tidigare sammanträde fick nämnden en redogörelse för utfallet av de
ansökningar om tilläggsbelopp som de olika skolorna gjort. Det kunde då
konstateras att en mycket stor andel av ansökningarna avslagits. Detta innebär
att skolorna har att hantera barn med särskilda behov med skolpengen för barn
utan särskilda behov, en situation som är fullständigt oacceptabel. Vi finner
det inte rimligt att så många ansökningar avslås då vi är av den uppfattningen
att rektorer och lärare är bäst skickade att bedöma de behov som föreligger.
Av detta skäl yrkade vi att nämndens prognostiserade överskott omedelbart
utbetalas till skolorna för täckande av en del av de ansökningar om
tilläggsbelopp som nekats skolorna. Tyvärr, men inte förvånande, röstades
detta vårt modesta yrkande ner, denna gång dock med minsta möjliga
marginal.
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Sammanfattningsvis menar vi att det inte räcker med prat för att få Värmdös
skolor så bra de kan bli, det måste bli lite verkstad också. Varje dag som går
utan att majoriteten förstår detta enkla faktum är en förlorad dag för
barnen.”

_________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 23
Rapport om kundenkät 2014
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Uppdrar till kundvals- och finansieringsavdelningen att göra en
fördjupad undersökning i årskurs 7-9 när det gäller
respondenternas mer negativa svar i årskurs 8.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Våren 2014, under vecka 4-6, genomfördes den årliga kundenkäten.
Målgrupperna är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem),
förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 2, 5, 8 samt elever i årskurs 5
och 8.
Överlag visar resultaten endast små förändringar jämfört med kundenkät
2013. Liksom i tidigare kundundersökningar har föräldrasvaren i
familjedaghem och förskola de högsta resultaten. Elever i grundskolans
årskurs 8 har de lägsta. Resultaten som utgår från nämndens mål varierar
och förändringarna är små jämfört med 2013. I enlighet med tidigare
kundundersökningar uppvisar elever i årskurs 5 högre resultat gällande sin
studiemotivation jämfört med elever i årskurs 8. Elever i årskurs 8 är den
svarsgrupp som överlag har en nedåtgående trend de senaste 3 åren.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-12
Rapport om kundenkät 2014
Yrkanden

Värmdökoalitionen bifaller kontorets förslag med tillägg ”uppdrar till
kundvals- och finansieringsavdelningen att göra en fördjupad undersökning
i årskurs 7-9 när det gäller respondenternas mer negativa svar i årskurs 8.”
Proposition

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag med Värmdökoalitionens tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.
Protokollsanteckning

Mötet ajourneras för överläggning inom partigrupperna vid ett tillfälle.
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”I Kundankäten som redovisades den 4 september 2014 framgår det tydligt
att såväl föräldrar och elever upplever att det finns en stor
förbättringspotential i skolorna i Värmdö. Vi kan konstatera att såväl elever
som föräldrar i huvudsak är nöjda med skolan fram till årskurs 5 varefter
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missnöjet ökar fram till åk 8 när det gäller till exempel frågan om man trivs i
skolan. Att drygt ⅓ inte trivs i skolan är en allvarlig signal som vi behöver
ta på fullaste allvar. Särskilt alarmerande är det med resultatet som rör
lusten att lära. I årskurs 8 svarar enbart 40% av eleverna att de instämmer i
påståendet att skolan ger ”Lust att lära mig mer/väcker intresse för
skolarbetet.” Från tidigare låga nivåer 2012 på 42% har resultatet alltså
sjunkit ännu mer. Socialdemokraterna föreslog redan under förra året att
finansieringsnämnden för utbildning skulle ta ansvar för dessa resultat och
försöka vända trenden så att fler av våra elever känner lust att lära. Vi har
varit mycket kritiska till att resultaten i kundenkäten inte tagits på större
allvar, varför det var glädjande att majoriteten tog initiativ till att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda situationen. För att lyckas i skolan så
måste elevernas intresse för skolarbetet väckas så att lusten att lära ökar. Där
har vi en nyckel till framgång.”

__________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 24
Information från kontoret
Information om pågående utredning för den fristående pedagogiska
verksamheten Saltarö Barnbod. Kommunen har tillsynsansvar över de
fristående förskolorna och strävar efter en skyndsam, men kvalitativ
handläggning. Till nästa sammanträde 23 september redovisas avslutad
utredning.

________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 25
Delgivningar 4 september 2014
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Datum

Inkommen
från/utgående
till

Ärende

Dnr

2014-06-03

Barntrollet

Återkallande av tillstånd
efter egen begäran

13FNU/0091

2014-06-05

Värmdö
vuxenutbildning/
Kompetens
utvecklingsinstitutet

Allvarliga brister hos
Kompetensutvecklingsi
nstitutet gentemot
Värmdö
vuxenutbildning

14FNU/0118

2014-07-28

Förvaltningsrätten i
Stockholm

Föreläggande om
yttrande om överklagan
om beslut skolskjuts

14FNU/0113

2014-08-04

Förvaltningsrätten i
Stockholm

Dom i ärende om
överklagat beslut
skolskjuts

14FNU/0010

2014-06-03

Kammarrätten i
Stockholm

Beslut om överklagande
om skolskjuts

13FNU/0120

2014-07-01

Kommun
fullmäktige

13KS/0607

2014-07-01

Kommunfullmäktige

2014-08-13

Kommunförbundet i
Stockholms län

Förtroendevaldas
tillgång till digitala
handlingar –
tilläggsuppdrag från
kommunstyrelsen om
möjlighet för
ledarmöten att ansöka
om mobilt bredband
och läsplatta
Befrielse av uppdrag i
finansieringsnämnden
för utbildning, Victoria
Axelsson Martinovic
(FP)
Gemensam
gymnasieregion,
Gymnasieregion 2.0

2014-08-13

Kommunförbundet i
Stockholms län

Enkätundersökning
vuxenutbildning
vårterminen 2014

14FNU/0123

|
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Ordförandebeslut,
yttrande angående
överklagande om att
fullgöra skolplikten på
annat sätt
Riksidrottsförbun Bidrag för förlängt
studieår vid RIG
det
2016/2017
Ord Marie
Bladholm

2014-06-19

2014-06-30

2014-06-02

Saltarö Barnbod

2014-06-09

2014-06-24

2014-07-02

Saltarö Barnbod

2014-07-02

Saltarö Barnbod

2014-07-11
2014-08-05
2014-08-05
2014-08-06
2014-08-12
2014-08-14
2014-08-18
2014-08-18
2014-08-21

2014-08-20
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14FNU/0094

14FNU/0112

Information till föräldrar
angående ombildandet
av Saltarö Barnbod
med anledning av
ombildning
Anmälan om
missförhållanden vid
Saltarö Barnbod

14FNU/0069

Anmälan mot Saltarö
Barnbod

14FNU/0110

Svar angående
anmälan om
missförhållanden på
Saltarö Barnbod
Svar angående
anmälan om
missförhållanden på
Saltarö Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Enkätsvar Saltarö
Barnbod
Ändring av huvudman
för Saltarö Barnbod

14FNU/0105

14FNU/0105

14FNU/0110

14FNU/0110

14FNU/0124
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2014-08-08

Språkoteket

Bidrag till föreläsning
på språkoteket

14FNU/0125

2014-06-16

Samhällsbyggna
dskontoret

14FNU/0108

2014-06-24

Samhällsbyggna
dskontoret

2014-08-19

Samhällsbyggna
dskontoret

2014-08-21

Samhällsbyggna
dskontoret

2014-06-10

Skolinspektionen

2014-06-24

Skolinspektionen

2014-06-17

Skolinspektionen

2014-07-07

Skolinspektionen

2014-07-07

Skolinspektionen

Information om samråd
under tiden 2014-06-16
– 2014-08-15 för PFO
Torsby T3
Förlängd utställning för
detaljplan för Ripvägen
m.fl., Strömma
delområde S4bn
Detaljplan för VärmdöLöknäs 1:4,
Motorsportsbana i
Norshagen, Myttinge
Rättelse av
informationsbrevet för
detaljplan VärmdöLöknäs 1:4,
Motorsportsbana i
Norshagen, Myttinge
Beslut efter
etableringskontroll av
gymnasieskola: Ljud &
Bildskolan Stockholms
kommun
Beslut efter
etableringskontroll av
gymnasieskola: Ljud &
Bildskolan i Stockholms
kommun
Begäran om uppgifter
som underlag för
bedömning av påtagliga
negativa följder,
friskolor
Beslut efter ansökan
om godkännande som
huvudman för Thoren
Innovation School AB,
Estetiska programmet
Beslut efter ansökan
om godkännande som
huvudman för Thoren
Innovation School AB,
barn och
fritidsprogrammet,
hotell- och
turismprogrammet och
VVS- och
fastighetsprogrammet
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2014-06-02

Skolverket

Beslut om statsbidrag
för omsorg på obekväm
tid år 2014

14FNU/0061

2014-06-13

Skolverket

14FNU/0107

2014-07-04

Skolväsendets
överklagandenä
mnd

Beslut om statsbidrag
för vissa barn och
ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige
vårterminen 2014
Beslut angående
uppskjuten skolstart

2014-06-30

Sweco

Elevenkät vid
Stockholms län för
SFI/SFX-elever 2014

14FNU/0111

2014-05-27

Värmdö tekniska
gymnasium

Slutbetyg grundskolan
för åtta elever

14FNU/0100

Ansökan och
ordförandebeslut om
att fullgöra skolplikten
på annat sätt
Överklagan om beslut
angående skolskjuts

14FNU/0106

2014-07-09

Överklagan om beslut
angående skolskjuts

14FNU/0113

2014-07-09

Överklagan om beslut
angående skolskjuts

14FNU/0117

2014-08-25

Överklagan av beslut
avseende skolskjuts

14FNU/0127

2014-08-25

Överklagan av beslut
avseende skolskjuts

14FNU/0128

2014-08-07

Anmälan mot
Ängsblomman

14FNU/0115

2014-08-06

Korrespondens om SLkort

14FNU/0121

2014-06-10

2014-07-17

__________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 26
Delegationsbeslut 4 september 2014
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Beslut,
datum

Del
nr

Delegation

Delegat

Dnr

2014-06-30

4.9

CH1A Monica
Fransson

14FNU/0095

2014-07-07

4.12

Tf CH2 Thomas
Johansson

13FNU/0123

2014-07-18

1.3

2014-07-18

1.3

2014-07-18

1.6

2014-07-18

1.6

2014-08-15

1.3

Godkännande/a
uktorisation av
fristående
förskola enligt
riktlinjer:
Snickarbarnens
förskola
Beslut om att
tilldela
fristående
anordnare en
anmärkning:
Östra Ekedal
Beslut huruvida
omprövning ska
ske: Överklagan
avseende
skolskjuts
Beslut huruvida
omprövning ska
ske: Överklagan
avseende
skolskjuts
Prövning av att
överklagande
skett i rätt tid
samt avvisning
av överklagande
som kommit in
för sent:
Överklagan
avseende
skolskjuts
Prövning av att
överklagande
skett i rätt tid
samt avvisning
av överklagande
som kommit in
för sent:
Överklagan
avseende
skolskjuts
Beslut huruvida
omprövning ska
ske: Överklagan
avseende

|

|
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Delegat i
14FNU/0113
ursprungsbeslut
Christian
Forssander
Delegat i
14FNU/0114
ursprungsbeslut
Christian
Forssander
Nämndsekreterare
Fanny Adebrink

14FNU/0113

Nämndsekreterare
Fanny Adebrink

14FNU/0114

Delegat i
14FNU/0117
ursprungsbeslut
Christian
Forssander
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skolskjuts

justering
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2014-05-30

9.3

2014-05-30

9.3

2014-06-17

9.3

2014-06-17

9.3

2014-06-17

9.3

2014-06-27

9.3

2014-07-29

9.3

2014-07-29

9.3

2014-07-29

9.3

2014-07-29

9.3

|

|

Beslut om
inackorderingsbi
drag enligt
nämndens
riktlinjer
Beslut om
inackorderingsbi
drag enligt
nämndens
riktlinjer
Beslut om
inackorderingsbi
drag enligt
nämndens
riktlinjer
Beslut om
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uppgifter allmän
handling samt
uppställande av
förbehåll vid
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Saltarö Barnbod
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föreläggande
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anordnare att
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Förskolan LÄR
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Handläggare
Håkan Åström

14FNU/0062

Handläggare
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Delegat i
14FNU/0113
ursprungsbeslut
Christan
Forssander

Nämndsekreterare
Fanny Adebrink

14FNU/0126
14FNU/0110

CH2 Fredrik
Nornvall

14FNU/0119

Delegat i
14FNU/0127
ursprungsbeslut
Christian
Forssander
Delegat i
14FNU/0128
ursprungsbeslut
Christian
Forssander

