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Plats och tid

Kommunhuset Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2014-11-27, kl. 15.00–17.10

Beslutande

Marie Bladholm (M), ordförande
Allan Sooman (FP), 1:e vice ordförande
Karin Aaseby (S), 2:e vice ordförande
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)
Ann-Kristin Särnbrink (S)
Henrik Paulsen (S)

Tjänstgörande ersättare

Jasmin Farid (M) ersätter Carl-Olof Sandquist (M)
Eva Rosenthal (FP) ersätter Mats Benjaminsson (FP)

Ersättare

Jan Dolk (FP)
Mikael Lindström (S)
Marielle Forstadius (S)

Övriga deltagare

Monica Fransson, Fredrik Nornvall, Peter Fahlander, Sophie Linder

Utses att justera

Karin Aaseby (S)

Sekreterare

Fanny Adebrink

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 46
Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämndens föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

__________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 47
Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023 antas.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

En elevantalsprognos har tagits fram för att ge kommunen ett
planeringsunderlag som ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola
under en prognosperiod fram till och med 2023. Elevantalsprognosen som
baseras på befolkningsprognosen tar hänsyn till hur elever tenderar att välja
skola och hur elevpendlingen i Värmdö kommun ser ut idag. Fortsätter
elever att röra sig som idag så kommer antalet elever i kommunal
grundskola i Värmdö kommun öka med nästan 200 elever fram till och med
år 2017. Därefter förväntas elevantalet sjunka något för varje år, för att i
slutet av prognosperioden ligga på samma nivå som idag. När det gäller
kapaciteten i kommunens skolor så finns det totalt sett en överkapacitet idag
och även framöver. Men det finns även skolor som Viks skola och
Ösbyskolan som har brist på platser.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-11-14
Rapport Elevantalsprognos 2014-2023 Grundskola Värmdö kommun
Yrkanden

Allan Sooman (FP) yrkar bifall förslag till beslut.
Siv Strömbäck (MP) yrkar att ”elevantalsprognos 2014 till 2023 antas med
undantag för kapitel 7 samt uppdrar till förvaltningen att återkomma att
återkomma med ett förslag på handlingsplan för grundskoleplatser inom
kommunen att redovisas i nya utbildnings nämnden senast april 2015 samt
att handlingsplanen bygger på kapitel 7 i rapporten elevantalsprognos 2014
till 2023 och kompletteras med fler alternativ dels utifrån
befolkningsprognosens låg- respektive hög alternativ”.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Siv Strömbäcks (MP) förslag till beslut.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall på kontorets förslag till beslut och avslag
på Siv Strömbäcks (MP) förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om nämnden antar förslag till beslut,
elevantalsprognos 2014 till 2023 eller Siv Strömbäcks yrkande om att
elevantalsprognos 2014 till 2023 antas med undantag för kapitel 7 och
finner att nämnden antar elevantalsprognos 2014 till 2023.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
justering
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”Den som avslår Siv Strömbäcks (MP) yrkande röstar ja och de som bifaller
Siv Strömbäcks (MP) yrkande röstar nej.”
Följande ledarmöten röstar ja: Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP),
Karin Aaseby (S), Ulrik Lindgren (KD), Ann-Kristin Särnbrink (S), Henrik
Paulsen (S), Jasmin Farid (M), Eva Rosenthal (FP)
Följande ledarmöten röstar nej: Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med åtta ja-röster mot en nej-röster att avslå yrkandet,
således har Siv Strömbäcks yrkandet avslagits och elevantalsprognos 2014
till 2023 antas.
Ordförande ställer proposition om tilläggsyrkandet att uppdra till
förvaltningen att återkomma med ett förslag på handlingsplan för
grundskoleplatser inom kommunen att redovisas i nya utbildningsnämnden
senast april 2015 bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordförande ställer proposition om tilläggsyrkanden att handlingsplanen
bygger på kapitel 7 i rapporten elevantalsprognos 2014 till 2023 och
kompletteras med fler alternativ dels utifrån befolkningsprognosens lågrespektive hög alternativ bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet
avslås.
Protokollsanteckning

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Värmdö kommun har tagit fram en prognos över antalet elever per skola
under åren 2013 – 2023. Prognosen baserar sig på befolkningsprognosen
och har satts i relation till befintliga lokaler och rektorernas bedömningar av
lokalernas kapacitet. Av prognosen framgår att det för prognosperioden
finns det totalt sett en överkapacitet, men några skolor har brist på platser
(Viks skola och Ösbyskolan). Det annonseras en osäkerhet vad avser
rörelsemönstren till såväl externa skolor som mellan de kommunala
skolorna. Vi socialdemokrater tycker att det är utmärkt att denna rapport
tagits fram. Samtidigt är vi av den uppfattningen att kommunen ska använda
skattebetalarnas pengar på det bästa och mest effektiva sättet. All den
information som behövts för att ta fram rapporten finns redan i kommunen
och vi hade gärna sett att våra egna kvalificerade tjänstemän kunde gjort
rapporten. De pengar som rapporten kostat kunde istället ha förts ut i
skolorna i syfte att uppnå bättre resultat, bland annat målet att kommunens
skolor ska bli bland de bästa i länet. Med detta sagt har vi funnit några
oklarheter i rapporten. Svar på dessa oklarheter kunde inte lämnas under
sammanträdet, vilket vi har förståelse för. Vi tar därför upp dem här i syfte
att framledes få svar på dem och att det beroende på svaren görs nödvändiga
justeringar i detta levande dokument
Oklarheterna avser:
- Prognosen bygger bland annat på en befolkningsprognos som visserligen
är tagen i kommunstyrelsen men som även erkänts för att vara mindre bra på
delområdena än på helheten (senast av Monica Pettersson i KF 26/11 2014).
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Detta leder till att vissa områdens elevantal ser ut att inte förändras när det
däremot beräknas byggas bostäder i dem. Det gäller bland annat för
Gustavsberg (s 43 info om att det räknas byggas 2300 bostäder) och
Värmdölandet (detaljplanerna för Torsby och Dragudden är inte med).
- Den uppskattning av kapaciteten som skolorna själva har gjort är en bättre
uppskattning av verkligheten än vad Kapacitetsutredningen från 2008. Vi
anser därför att deras uppskattning borde vägas tyngre än
kapacitetsutredningen vid planering av skolorna.
Avslutningsvis menar vi att rapporten utgör ännu ett stöd för att Kyrkskolan
snarast ska utökas till en F-6 skola, detta då en sådan åtgärd skulle leda till
en välbehövlig avlastning av den nu överbefolkade skolan i Vik.
MP-gruppen gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Generellt tycker vi att det är en mycket bra prognos. Underlaget ger en bra
beskrivning av nuläget, särskilt kap 4, 5 och 6 utgör ett bra underlag för
kommande beslut. Där beskrivs dagsläget och det ges en tydlig bild av hur
det ser ut idag. Däremot bygger prognosens framåtsyftande delar,
framförallt kapitel 7, på befolkningsprognosen som vi sedan tidigare vet inte
stämmer. Vi i Miljöpartiet kan inte ställa oss bakom ett underlag som ger en
felaktig bild av elevutvecklingen i våra grundskolor. Det kommer
otvivelaktigt leda till att vi inte har beredskap för den verkliga utvecklingen
och att vi tar fel eller inget beslut. I kapitel 7 fastslår förvaltningen en
utveckling beräknad på exakta elevantal. Det är inte bra då
befolkningsprognosen innehåller både ett låg- respektive hög alternativ, bör
det även synas i en framåtsyftande prognos på skolnivå. Fler bilder behövs
för att skapa handlingsberedskap inför de förändringar som kan bli
nödvändiga. Ett exempel som visar bristerna i underlag kontra utfall i
prognostiserat antal elever är att det står att 2 300 lägenheter planeras att
byggas i Gustavsberg fram till och med 2025 (kap. 7.2). Samtidigt förespås
en minskning av det totala antalet elever i hela Gustavsberg. Hur kan det då
komma sig att elevantalet minskar när befolkningsökningen motsvarar ca
5 000 människor? Det finns flera fall i såväl analys som konkreta prognoser.
Dessa felaktiga slutsatser kommer indirekt leda till felaktiga förslag till
åtgärder, vilket får konsekvenser för skolorna, kommuninnevånarna och
framförallt våra barn. Och slutligen för kommunens ekonomi. Att
Värmdöalliansen men även Socialdemokraterna oreserverat ställer sig
bakom dessa felaktiga prognoser, ser vi som väldigt besvärligt. Vår
beredskap inför framtiden är väldigt dålig. Eftersom de viktigaste
slutsatserna finns i kap. 7 vill vi i Miljöpartiet att kapitlet lyfts ut ur
rapporten och omarbetas i form av en handlingsplan som bygger på en
korrekt befolkningsprognos och som kompletteras med flera alternativ
utifrån befolkningsprognosens låg-respektive hög-alternativ.
Handlingsplanen föreslås redovisas i nya Utbildningsnämnden senast april
2015.”
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 48
Auktorisation inom vuxenutbildning
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att, inom ramen för nuvarande
kundvalsmodell, ta fram ett förslag till auktorisation av
vuxenutbildningsanordnare.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Vuxenutbildning i Värmdö kommun bedrivs i nuläget utifrån ett
tjänstekoncessionsavtal.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning föreslås förvaltningen få i
uppdrag att ta fram ett förslag till auktorisationsmodell för anordnare av
vuxenutbildning. Den nya auktoriseringsmodellen ska inrymmas i den
ekonomiska ram för verksamheten som kommunfullmäktige beslutar för
2015.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-11-27
MBL-protokoll 2014-11-27
Yrkanden

Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Karin Aaseby (S) yrkar att ”de auktoriserade anordnarna har kollektivavtal
samt att lärarna hos utbildningssamordnarna har behörighet för att sätta
betyg”.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Karin Aasebys (S) tilläggsyrkande
Proposition

Ordförande ställer proposition om nämnden bifaller förslag till beslut att
förvaltningen ges i uppdrag att, inom ramen för nuvarande kundvalsmodell,
ta fram ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare och finner
att nämnden bifaller förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition om nämnden bifaller Karin Aasebys (S)
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Protokollsanteckning

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
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har behörighet för att sätta betyg är fullt rimliga skall-krav vilket vi kommer
att följa upp när de framtida kvalitetskraven preciseras.”

_________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 49
Utredning av verksamheten vid Saltarö Barnbod
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Finansieringsnämnden för utbildning godkänner Saltarö Barnbods
(Värmdö Optimisten AB) åtgärder gällande följande förelägganden:
- Kartläggning av verksamhetens förutsättningar och
genomförande.
- Skapa rutin och eventuell mall för hur uppföljning och
utvärdering dokumenteras.
- Genom uppföljning av verksamhetens förutsättningar anpassa
personalens möjligheter till kompetensutveckling och
pedagogisk handledning efter de behov som upptäcks.
- Dokumentation av muntliga klagomål som framförts till
huvudmannen.
- Genomföra uppföljning och utvärdering regelbundet och
systematiskt
- Vidta rättelse gällande brister i krav om efterlevnaden av
tystnadsplikten som följer av 29 kap. skollagen i följande
avseende: Huvudman för verksamheten ska vidta nödvändiga
åtgärder för att tillse att ingen som är eller har varit verksam i
Saltarö Barnbod obehörigen röjer vad han eller hon därvid har
fått veta om enskildas personliga förhållanden.
- Vidta nödvändiga åtgärder gällande verksamhetens
barnsäkerhetsarbete. I detta ingår att: a) Tillse att dokumentation
av verksamhetens barnsäkerhetsarbete sker, b) Tillse att
dokumentation av säkerhetsarbete används i den systematiska
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
- Att det i all information kring föräldratjänst, i lokaler, dokument
eller muntligt, även finns information om att föräldrar helt kan
avstå från att delta i föräldramedverkan.
- Tillse att nödvändig säkerhetsutrustning används vid aktiviteter
som innebär risk för olyckor, som till exempel doppning i isvak.
2. Finansieringsnämnden för utbildning förelägger med stöd av 26 kap.
10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Saltarö Barnbod (Värmdö
Optimisten AB org.nr.
) att vid vite av 20 000 kr senast
den 31 december 2014 vidta rättelser gällande brister i systematisk
uppföljning och utvärdering av verksamheten, samt det aktiva arbete
som följer av 25 kap. 8 § skollagen, i följande avseenden:
- Dokumentation över resultaten av uppföljning och utvärdering.
- Analys av kvaliteten och bedömning av verksamhetens
utvecklingsbehov.
- Planering av och beslut om vilka områden som behöver
utvecklas för att stimulera barnens utveckling och lärande, med
utgångspunkt i analysen och i dialog med personalen.
- Uppföljning av att formerna för barnens delaktighet och
medverkan i uppföljning och utvärdering är anpassat till deras
ålder och mognad.
- Dokumentation av hur klagomålshanteringen har bidragit till att
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nödvändiga åtgärder vidtagits.
3. Föreläggandet gäller omedelbart.
4. De vidtagna åtgärderna ska senast den 31 december 2014 skriftligen
redovisas till Värmdö kommun.
5. Om Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) inte följer detta
föreläggande kan Värmdö kommun ansöka hos förvaltningsrätten
om utdömande av vitet (Bilaga 7).
6. Beslutet går att överklaga (Bilaga 8).
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Med anledning av anmälningar om brister i verksamheten vid Saltarö
Barnbod har Värmdö kommun genomfört en utredning om verksamheten.
Finansieringsnämnden för utbildning har förelagt verksamheten om att vidta
rättelser och inkomma med åtgärder senast den 5 november 2014. Saltarö
Barnbod har inkommit med åtgärder, kompletteringar och tillägg för vilka
redogörs i ärendebeskrivningen. Förvaltningen föreslår att huvuddelen av
åtgärderna godkänns men att Saltarö Barnbod förläggs med vite att åtgärda
kvarvarande brister.
Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB) har den 20 augusti 2014
inkommit med ansökan om ny huvudman för verksamheten, kallad Saltarö
Barnbod AB. Beslut om att ny huvudman har rätt till bidrag fattas om
huvudmannen uppfyller kraven i 25 kap. 10 §, skollagen, liksom Värmdö
kommuns Riktlinjer för godkännande av fristående pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har avvaktat ställningstagande i frågan om godkännande av
ny huvudman, till följd av utredning och förelägganden beslutade av
finansieringsnämnden för utbildning. Bedömningen föreslås kvarstå, dvs.
nytt huvudmannaskap prövas när åtgärder som häver samtliga
förelägganden är godkända.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-11-13
Beslut FNU 2014-09-23
2:1 Saltarö Barnbods svar på föreläggande
2:3 Utvärdering Våren 2014
2:2 Arbetsplan 2014-10-01
Värmdö kommuns komplettering av åtgärder
4:1 2014-11-03 Saltarö Barnbods komplettering
4:2 Checklista Barnsäkerhet
4:3 Utvärdering Våren 2014 rev1
4:4 Regler för F-tjänst och jour 2014
4:5 Arbetsplan 2014-11-01
Värmdö kommuns mail
6:1 Saltarö Barnbods svar på mail
6:2 Checklista Barnsäkerhet
6:3 Lotus 2013 2014
Lagstiftning som reglerar kommunens tillsyn
Hur man överklagar
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Yrkanden

Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om nämnden beslutar enligt förslag till beslut
med tillägg att vitesbeloppet fastställs till 20 000 kronor i punkt 2 och finner
att så är fallet.
Sändlista

Saltarö Barnbod (Värmdö Optimisten AB).

_________
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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 50
Delgivningar 27 november 2014
Datum

Inkommen Ärende
från/utgåe
nde till

Dnr

2014-10-17

Förskolan
LÄR

Öppettider förskolan
LÄR

14FNU/0119

2014-10-20

Förvaltnings
rätten i
Stockholm

Dom angående
skolskjuts

14FNU/0117

2014-11-04

Förvaltnings
rätten i
Stockholm

Möjlighet att yttra sig:
Överklagan av beslut
angående skolskjuts

14FNU/0127

2014-10-22

Grantomta
Skolpliktsbevakning
Montessorist
iftelse

14FNU/0153

2014-11-05

Kunskapssk
olan

14FNU/0164

2014-10-29

Ordf. Marie
Bladholm

Ordförandebeslut:
Beslut om fullgörande
av skolplikt på annat
sätt
Ordf. Marie
Ordförandebeslut:
Beslut om fullgörande
Bladholm
av skolplikt på annat
sätt
Ordf. Marie
Ordförandebeslut:
Beslut om fullgörande
Bladholm
av skolplikt på annat
sätt
Samhällsbyg Samråd för detaljplan
gnadskontor för Fågelvik 1:334, del
av Ingarö
et

14FNU/0146

2014-11-20

Samhällsbyg Samråd för detaljplan
gnadskontor för Herrviksnäs,
delområde S3
et

14FNU/0165

2014-10-23

Saltarö
Barnbod

14FNU/0135

2014-10-29

2014-10-29

2014-10-21
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2014-11-04

Saltarö
Barnbod

Komplettering av
åtgärder

14FNU/0135

2014-10-21

Skolinspektionen

14FNU/0017

2014-10-21

Skolinspektionen

2014-10-29

Skolinspektionen

2014-11-14

Skolinspektionen

Godkännande som
huvudman för särskild
variant inom det
estetiska området av
naturvetenskapsprogra
mmet: Kristofferskolan
Godkännande som
huvudman för särskild
variant inom det
estetiska området
inom estetiska
programmet:
Kristofferskolan
Uppföljning av
etableringskontroll i
gymnasieskola: Ljud &
Bildskolan Stockholm
Rätten till utbildning
för en grundskoleelev,
skolpliktsbevakning

2014-10-21

Skolinspektionen

14FNU/0141

2014-10-17

Vårdnadshavare

Godkännande som
huvudman för särskild
variant inom det
estetiska området:
Viktor Rydberg
Gymnasieskola
Odenplan
Ansökan om skolgång
utomlands

__________

justering

|

Sid 13 av 15

|

|

utdragsbestyrkande

14FNU/0018

14FNU/0035

14FNU/0163

14FNU/0150

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-27

Sid 14 av 15

Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 51
Delegationsbeslut 27 november 2014
Beslut,
datum

Del
nr

2014-10-16

4.13 Beslut om att
förelägga fristående
anordnare att vidta
åtgärder: Förskolan
LÄR
4.1
Beslut om plats i
förskoleverksamhet
för barn med behov
av särskilt stöd
enligt
intagningsregler
1.5
Yttrande i
överklagningsärende
där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat

2014-10-29

2014-11-13

Delegation

________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Delegat

Dnr

CH2A
Fredrik
Nornvall

14FNU/0119

CH2A
Fredrik
Nornvall

14FNU/0165

Delegat i
ursprungsbeslut
Christian
Forssander

14FNU/0127

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning
14FNU/0063

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-27

Sid 15 av 15

Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-11-27 § 52
Övriga ärenden
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

De uppdrag finansieringsnämnden för utbildning givit till förvaltningen
förs över till ny relevant nämnd.
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar att ”de uppdrag finansieringsnämnden för utbildning
givit till förvaltningen förs över till ny relevant nämnd.”
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller enligt Karin Aasebys
(S) förslag till beslut och finner att så är fallet.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

