VÄRMDÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12

Utbi ldningsnämnden
Plats och tid

Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2015-02-12 kl. 16.00

Sid 1 av 37

—

19.02

Beslutande

Ledamöter
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Allan Sooman (FP) 1 v ordf. § 1-8
Karin Aaseby (S) 2 v ordf.
Cecilia Lindberg (M)
Lars-Erik Wåhlström (FP) § 1-8
Ulrik Lindgren (KD)

Johan Linander (C)
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Övriga närvarande

Ersättare

Ulf Ekberg (M) § 1-8
Kerstin Egerblom (M) § 1-8
Ulf Westerberg (M)
Ursula Magnusson (FP)

Mia Andersson (C)
Ingalill Gustavsson (S)
Linda Nygren (S)
Bertil Krakenberger (V)

Tjänstemän

Pia Andersen
Peter Fahlander

Anna Boman
Sophie Linder

Övriga

Annika Andersson Ribbing

Marie Näslund

Utses att justera

Karin Aaseby (5)

Sekreterare

Fanny Adebrink

Justeringens tid och plats

Tisdagen den 17 februari kl. 9.00-15.00, Kontaktcenter

Protokollet innehåller

§

1—15

Underskrifter
Ordförande
Marie Bladholm (M)
Justerande
Karin Aaseby (S)
Sekreterare

.

Fanny Adebrink
Protokollet förvaras på Kansli- och utredningsavdelningen, Kommunhuset, Skogsbo.
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Presentation av förtroendevalda
De förtroendevalda presenterar sig.
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Presentation av ny rektor
Christina Ahigren, ny rektor på Värmdö gymnasiet presenterar sig. Hon har
tidigare arbetat som programrektor på Värmdö gymnasium.
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§3

Former för utbildningsnämndens sammanträde 2015-2018
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att sammanträden ska vara öppna ffir
allmänheten där kom munallagen medger. med undantag för
ärendena delegationsbeslut, delgivningar till nämnden och
sektorschef informerar.
2. Utbildningsnämnden antar följande former för sammanträden
a. Sammanträdet är uppdelad i en inledande öppen del och en
stängd del
Ärenden
b.
som avser myndighetsutövning och/eller ärenden
som innehåller sekretessbelagda uppgifter fir endast
behandlas under den stängda delen av sammanträdet
c. Ordföranden eller dess ersättare som ansvarar för utflirdande
av kallelse avgör vilka övriga ärenden som ska höra till
öppen respektive stängd del på ärendelistan som
offentliggörs innan sammanträdet
d. Det är ytterst alltid nämnden som avgör vilka övriga ärenden
som ska behandlas under den öppna respektive stängda delen
av sammanträdet
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivriing
Enligt kommunallagen 6 kap 19a § ska nämnds sammanträden hållas inom
stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara
offentliga om fullmäktige har medgett det. Nämnds sammanträde ska dock
alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som rör myndighetsutövning
eller i ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen. Genom nämndernas reglementen har kommunfullmäktige
beslutat att rekommendera att nämndernas sammanträden hålls öppna för
allmänheten.

Det är nämnden som själv bestämmer mest lämpliga formen flir sina
sammanträden. Om nämnden beslutar om helt eller delvis öppna
sammanträden bör allmänheten upplysas om när och var sammanträdet äger
rum samt vilka ärenden som kommer att tas upp. Utbildningsnämndens
kallelse och handlingar offentliggörs på kommunens hemsida innan
sammanträdet, och det bör på ärendelistan framgå vilka ärenden som
kommer att behandlas öppet.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordfiiranden eller på dennes uppdrag.
Vid ordifirandens förfall utfärdas kallelse av vice ordflrande eller den till
åldern äldste ledamoten enligt reglemente för utbildningsnämnden. Den som
utfärdar kallelsen måste avgöra vilka ärenden som ska höra till öppen
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respektive stängd del på ärendelistan. Det är dock alltid nämnden som
slutligt avgör vilka ärenden som behandlas offentligt, och vid godkännande
av dagordning vid sammanträdets början kan därför nämnden där lagen
tillåter besluta att flytta ärenden från stängd till öppen del och vice versa.
Beslut om yttranderätt för andra än dem som uttryckligen enligt
kommunallagen kan medges närvarorätt kräver ett enhälligt beslut i
nämnden. Ett sådant beslut måste upprepas vid varje nytt sammanträde.
Delegationsbeslut, delgivningsärenden och sektorsclief informerar föreslås
vara under stängd del då det kan ffirekomrna uppgifter som rör enskild.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Former för utbildningsnämndens sammanträden 20152018, 2015-02-03.
Sä ndlista

Kommunfullmäktige
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§4

Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2015
Utbildnrngsnämndens beslut
Utbildningsnämnden i Värmdö kommun beslutar att sammanträda följande
torsdagar: 26/3. 23/4. 7/5, 4/6, 3/9, 8/10 5/11 och 10/12 kL .00.
Beslutsnivå

Utbi ldningsnämnden
Ärendebes krivn ing
Nämnden beslutar om sammanträdestider enligt kommunal lagen 6 kap 18 §.
Förslag till sammanträdesdagar för 2015 utgår från torsdag som ordinarie
sammanträdesdag med anpassningar för de andra nämnderna i kommunen.
Hänsyn är tagen till
• Preliminära tider fr ekonornirapportering 2015
• Sportlov vecka 9 (för socialnämnden)
• Påsklov vecka 15 (för socialnämnden)
• Heigdag 6 april, 1 maj, 14 maj
• Midsommarafton 19juni
• Höstlov vecka 44
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden
2015, 2015-01-15
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar att utbildningsnämnden i Värmdö kommun
sammanträder följande torsdagar: 26/3, 23/4, 7/5, 4/6, 3/9, 8/10, 5/11 och
10/12. Gruppmöten börjar klockan 16 och nämndmöten börjar klockan 17.
Helena Valentin (V) yrkar att nämnden ska sammanträda kl. 17.00 med
förmöten kl. 16.00.
Marie l3ladholm (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Cecilia Lindberg (M) tilläggsyrkar att utvärdering ska ske under hösten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag
till beslut med sammanträde kl. 9.00 eller S-gruppens och vänsterpartiets
yrkande om sammanträdestider är kl. 17.00 med förmöten kl. 16.00.
Protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följ ande protokol lsanteckning:
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“Uppdraget som nämndiedamot i utbildningsnämnden bygger på att man är
fritidspolitiker vid sidan av sitt ordinarie arbete. Således bygger den lokala
demokratin i kommunen på att alla medborgare över 18 år ska ges en
praktisk möjlighet att väljas till ett politiskt förtroendeuppdrag. Genom att
lägga mötestiderna på dagtid begränsas möjligheterna för många
yrkesverksamma och studerande att delta i nämndarbetet. Vi anser att
nämndmötena tidigast bör börja kl. 16, men helst kl. 17 för att möjliggöra
för så många som möjligt att delta i den lokala demokratin.”
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
“Ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser är till största del
fritidspolitiker vilket innebär att de flesta ledamöter förvärvsarbetar. För att
kunna deltaga och utöva sitt förtroende uppdrag måste
tillgängligheten/tiderna för sammanträdena vara anpassade så att det inte
inskränker på ledamöternas förvärvsarbete. Vänsterns fZ5rslag att börja
sammanträdena kl. 17.00 gör det möjligt att fler ledamöter kan utan större
åverkan på arbetstiden deltaga på mötena.”
Sänd lista

Näm ndsekretari atet
Sektorn och kultur och utbildning
Kontaktcenter
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Utbildningsnämndens delegationsordning
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämndens delegationsordning antas.
2. Delegationsordningen utvärderas om ett år ffir eventuell revidering.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden inrättades den 1januari2015. Eftersom beslut om
nämndens delegationsordning inte kunde avvaktas har nämndens ordförande
fattat ordffirandebeslut om delegationsordning enligt bilaga. Sektorschef har
därefter fattat beslut om vidaredelegation den 3 februari 2015.

Ärendetyp 2.3 godkännande av förfrågningsunderlag vid upphandling av ej
principiell karaktär och under 2 miljoner kronor föreslås utgå. Därtill
föreslås ärendetyp 5.3 överklagande av beslut rörande registrering av
livsmedelsanläggning utgå. Ärendetyperna är överstrukna i förslag till
delegationsordning.
Punkt 5.4 i handlingarna kompletteras med “samt registreringsavgift”.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Utbildningsnämndens delegationsordning, 201 5-02-05
Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden
Yrkanden
Karin Aaseby (S) tilläggsyrkar att delegationsordningen utvärderas om ett år
från det att den antas för eventuell revidering.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag
med Karin Aasebys tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar så.
Sänd lista
Styrande dokument
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Firmateckningsordning för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Firmateckningsordningen antas.
Beslutsnivå
Utbi ldningsnämnden
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden inrättades den 1januari2015. Firmateckningsordning
ska antas flir att fastställa vilka flirtroendevalda och tjänstemän som har rätt
att skriva under i nämndens namn för avtal, köpehandlingar och liknande
som föregåtts av beslut i nämnd eller beslut taget på delegation.
Handlingar i ärendet
Tjäristeskrivelse, Firmateckningsordning för utbildningsnämnden,
2015-01-28
Förslag till firmateckningsordning
Sändlista
Styrande dokument
Samtliga chefer i sektorn
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Överklagande av beslut om föreläggande
Utbildningsnämndens beslut

1. Överklagandet har inkommit i rätt tid.
2. 1ng nya omständigheter bedöms ha framkommit som föranleder
ändring av finansieringsnärnndens beslut om vitesföreläggande
gällande brister i verksamheten vid Saltarö Barnbod (Värmdö
Optimisten AB).
3. Överklagandet översänds till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Ärendebes krivn ing
Med anledning av anmälningar om brister i verksamheten vid Saltarö
Barnbod (Värmdö Optimisten AB) 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. Värmdö Optimisten AB inkom med åtgärder
som delvis godkändes. Finansieringsnämnden för utbildning beslutade
27 november 2014 att förelägga Va••ridö Optimisten AB vite på 20 000 kr
att senast 31 december 2014 vidta rättelse ftir kvarvarande brister.

Beslutet expedierades till Värmdö Optimisten AB 3 december 2014.
Värmdö Optimisten AB har överklagat finansieringsnämnden för
utbildnings beslut. Överklagande inkom 23 december 2014.
Utbildningsnämnden har att ta ställning till om överklagandet har inkommit
i rätt tid och huruvida omprövning av beslutet ska ske.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, överklagande av beslut om föreläggande, 2015-01-26
Finansieringsnämnden för utbildning § 49, 20 14-1 1-27
Overklagande FNU beslut 20 14-1 1-27 § 49 inklusive bilagor A, B och C
Sändlista
Förvaltningsrätten i Stockholm
Värmdö Optimisten AB
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§8

Detaljbudget 2015 för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget 2015.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att senast i maj 2015 redovisa förslag
till plan för att öka nyanländas möjligheter att nå målen i skolan.
3. OH-avgiften 2015 för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi
fastställs till 1,2%.
4. Följande medel samlas in och hanteras centralt för
utbildningsnämndens verksamheter i egen regi:
• Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola
• Resursteamet
• Skolhälsovård
• Lokaler
• Matematiksatsning
5. Förvaltningen får i uppdrag att söka statligt bidrag för läxhjälp på
skoltid och för införande av det senast höstterminen 2015
6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala
förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen
för de OH-avgifter som man betalar i gemensamt administrativt stöd.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
2015 års nettoram för utbildningsnämnden uppgår till 1 059,5 mnkr.
Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i
egen regi. Utbildningsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av
verksamheter i egen regi för att finansiera den del av ledning/stab som
svarar mot resultatenheterna och kan besluta om att vissa medel ska hanteras
centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en
gemensam satsning.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2015 för utbildningsnämnden, 2015-02-04
Utbildningsnämndens detalj budget 2015
Driftbudget 2015 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform
Pengbilaga 2015
Protokoll förhandling enligt 11 § MBL inklusive korrigering
Yrkande LR och LärarfZ5rbundet
Yrkande Kommunal
Yrkanden
Allan Sooman (FP) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att söka
statligt bidrag för läxhjälp på skoltid och för införande av det senast
höstterminen 2015
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Karin Aaseby (S) tilläggsyrkar att utbildningsnämnden hemställer hos
kommunfullmäktige att öka resurserna till nämnden så att satsningen på den
socioekonomiska differentieringen inte belastar skolpengen och den årliga
uppräkningen för inflation och löner.
Marielle Forstadius (S) och Karin Aaseby (5) tilläggsyrkar att
utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala
förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen för de
OH-avgifter som man betalar i gemensamt administrativt stöd.
Helena Valentin (V) tilläggsyrkar att en alternativ modell för fördelning av
budgetmedel utreds, med avsikten att göra det möjligt för likabehandling av
elever i olika skolor oberoende av om dessa tidigare har åt med vinst eller
förlust och oavsett om de får ökat eller minskat elevunderlag.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till budget.
Siv Strömbäck (MP), Karin Aaseby (S) och Ulrik Lindgren (KD) yrkar
bifall till Allan Soomans (FP) tilläggsyrkande.
Siv Strömbäck (MP) och Helena Valentin (V) yrkar bifall till Karin Aaseby
tilläggsyrkande. Allan Soornan (FP) yrkar avslag på Karin Aasebys
tilläggsyrkande.
Allan Sooman (FP) och Helena Valentin (V) yrkar på bifall till Marielle
Forstadius (5) m.fl. tilläggsyrkande.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Helena Valentins (V) tilläggsyrkandet.
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden först kan fråga om tjänsteskrivelsens förslag
till beslut och därefter bifall eller avslag på tilläggsyrkandena och finner att
nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag
till beslut och finner att nämnden beslutar så.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från
Allan Sooman (FP) och finner att nämnden bifaller Allan Soomans (FP)
tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från
Karin Aaseby (5) och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Votering är begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
“Den som röstar för avslag på Karin Aasebys (S) tilläggsyrkande röstar ja,
den som röstar för bifall röstar för nej.
Följande röstar ja:
justering
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Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD), Johan Linander (C).
Följande röstar nej:
Karin Aaseby (S), Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena
Valentin (V), Siv Strömbäck (MP).
Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster att avslå Karin
Aasebys (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkande från
Marielle Forstadius m.fl. (S) finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordfirande frågar om nämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet från
Helena Valentins (V) och finner att nämnden avslår tilläggsyrkande.
Protokollsanteckningar och reservationer

Mötet ajourneras för överläggning inom partigrupperna vid ett tillfälle.
S-gruppen lämnar följande protoko 1 lsanteckn ing:
“Skolpeng 2015
Värmdö kommun har med bötjan 2014 börjat tillämpa så kallad
socioekonomisk differentiering vid fördelning av skolpengen och kommer
att tillämpa modellen inom såväl förskola som grundskola. (Även
gymnasium omfattas av en modell som utarbetats av KSL). Detta innebär att
förskolor och grundskolor där fliräldrars utbildningsbakgrund är låg tilldelas
mer pengar än skolor där föräldrarnas utbildningsbakgrund är högre. Detta
har vi socialdemokrater länge kämpat för och numera är det en ordning som
alltfler omfattar, från såväl den gamla som nya regeringen och flertalet
kommuner. När det gäller Värmdö kommun tillförs emellertid inte några
ytterligare medel till detta ändamål utan medel omfördelas inom den
ordinarie skolpengen. Detta tillgår på så sätt att av den årliga uppräkningen
fl5r inflation och höjda lärarlöner, vilken under senare år legat på 2 procent,
så används 2/3 till socioekonomisk differentiering. Detta innebär att endast
1/3 av den årliga uppräkningen återstår till kompensation för inflation och
lönehöjningar som garanterat går till samtliga skolor. Förutom den
vedertagna årliga uppräkningen av lönerna, som under senare år legat väl
över 2 procent. År 2013 var löneökningen i Värmdö på 2,39 procent och
2014 låg löneökningen på 2,40 procent. Vad utfallet blir 2015 vet vi inte
ännu, men sannolikheten att den ligger under 2 procent är minimal. Att den
skulle ligga på 0,7 procent är helt otänkbar.
En av komponenterna i att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda
en bra lön. Eftersom konkurrensen på utbildade legitimerade lärare är hård
måste Värmdö kunna matcha löneutvecklingen i våra grannkommuner.
Nacka höjde lönerna 2014 med 3,37 procent och Stockholm med 5,8
procent. Vi ser att det kommer att vara mycket svårt för våra rektorer att
erbjuda en konkurrenskraftig lön med den begränsade skolpengsökning som
vi ser i majoritetens budget 2015. Det finns därmed många inbyggd risker
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med denna budget. Den ena risken är att vi inte lyckas attrahera utbildade
och legitimerade lärare till de tjänster som utlyses. En annan risk är att vi
återigen kommer att se ett resultat för utbildningsnärnnden där vi går med
ekonomiska underskott. Detta lär framtiden utvisa.
Värmdös målsättning från 2009 var att bli bland de bästa i länet 2014. Det
var ett bra mål, även om vi inte nådde fram. Vi menar att en så hög
målsättning måste efterföljas med åtgärder och politiska reformer som tar
oss dit! Ambitionerna med en ökad socioekonomisk differentiering är ett
steg på vigen, men de grundläggande ekonomiska resurserna till skolan
måste öka. 1 vår värld bör medel för socioekonomisk differentiering tillföras
nämnden utöver skolpengen och den årliga uppräkningen av densamma.
Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande men ett hoppingivande inslag i
debatten var att nämndens ordfiirande uttalade att hon i princip höll med oss.
Informationsstöd
Under lång tid har vii debatten i kommunfullmäktige och i
utbildningsstyrelsen fört fram behovet av att vi i rollen som huvudman flir
de kommunala skolorna måste ta ett ansvar för att informera och
marknadsföra våra förskolor och skolor inom ramen för den OH-avgift som
går centralt till förvaltningen. Vi har under lång tid sett ett behov att stödja
skolorna i den externa kommunikationen så att de kan fokusera på sin
viktigaste uppgift, undervisningen. Vi är mycket glada över att majoriteten,
tack vare ordfl5randens ingripande, stödde vårt yrkande om att
utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala
förskolorna och skolorna får ett tydligt informationsstöd inom ramen fr de
OH-avgifter som man betalar i gemensamt adrninistrativt stöd. Vi hoppas att
hela nämnden även fortsättningsvis kan skilja på vårt tudelade uppdrag som
dels huvudman för de kommunala skolorna, dels som finansiär till de
privata skolorna.”
Siv Strömbäck (MP) lämnar fl5ljande reservation:
“Vi i Miljöpartiet de gröna reserverar oss till förmån för vårt eget
budgetförslag. Det gör vi för att vi inser behoven av förstärkningar för alla
våra skolor som våra barn och elever går i. Bra undervisning för våra barn
kräver bra lärare. Bra lärare kostar och idag är det stor konkurrens om de
duktigaste pedagogerna inom alla skolformer!
Andelen elever som känner sig otrygga har ökat och även antalet
inrapporterade fall av kränkande behandling ökar kraftigt. Vi tror det har en
stark koppling till att man inte satsar tillräckligt med resurser till skolan.
10 elever i varje klass behöver pedagogisk hjälp! Vi saknar
specialpedagoger. Det räcker inte med stödpedagoger. Det krävs utbildade
specialpedagoger där enskild tid ges för elever. Det skapar lugn och ro i
klasserna och kvalitet på undervisningen! Värmdös modell att ge bidrag på
lika villkor är svårtolkad och ser inte särskilt rättvis ut. Skolorna får ett
generellt påslag på 3 000 kronor/elev som rektorn har att fördela. Storleken
på tilläggsbeloppet bygger på antal elever. Det betyder att de små skolorna
justring
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får mindre eller inget påslag alls till sina elever. Ett systemfel där resultatet
blir en kombination av rektors förmåga och skolans antal elever.
Andelen elever som väljer andra skolor utanför Värmdö har mer än
fördubblats de senaste sex åren! När elever lämnar Värmdös skolor tar dom
också med sig skolpengen + de 3 000 kr/elev som ges i generellt påslag.
Förra året d.v.s. 2014 lämnade 774 elever Värmdö för skola i annan
kommun, vilket betyder att vi förlorade 51 miljoner kronor i skolpeng!
Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige innehöll satsningar på
skolan ffir 30 mkr mer än Värmdöalliansens. Drygt hälften
finansierades i regeringens budgetförslag, som tyvärr föll i
riksdagen. Men 14,3 miljoner kronor satsade vi av egna medel
genom att minska det ekonomiska överskottet i kommunen.
Värmdö kommun har ett av landets högsta överskott och även med
alla våra satsningar skulle Värmdö kommun ha ett överskott på ca
50 mkr enligt tidiga prognoser. Framförallt ville vi höja skolpengen,
för grundskolan med 5 %, så att skolorna skulle få mer resurser att
lägga på undervisning! Utöver det la Miljöpartiet 14 att-satser med
tydlig profil att öka kvaliteten, förbättra uppfZ5ljningen och ge bättre
stöd till de elever som bäst behöver det. Vi 1 Miljöpartiet de gröna
är djupt oroade av Värmdöalliansens brist på tydliga direktiv för
den kommunala skolans utveckling och insikt i behoven av
förstärkningar för alla skolor som våra barn och elever går i.
Oavsett huvudman. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag till
Detalj och Driftbudget som inte tar ekonomiska höjd för de
utmaningar Värmdö kommun har för att uppfylla de krav som ställs
i skollagen för våra ansvarsområden.
—

Dessutom saknas helt förslag för politisk vilja, riktning och
målsättningen. Att 150 dagar efter senaste val, fortfarande inte ha
några förslag till hur kvaliteten i våra verksamheter ska förbättras
kan vi inte ställa upp på.
Därfl5r väljer vi att skriftligt reservera oss mot förslaget till Detaljoch Drifibudget för 2015.

Miljöpartiet de grönas förslag i Kommunfullmäktiges budget för 2015:
Att nämnden tillförs 500 tkr för ökat stöd till små enheter i enlighet med
Miljöpartiets motion om ökat stöd till små enheter. Redovisas senast
februari 2015.
Att ej använda AFA medel från 2014 flyttas över och används under
nämndens ansvar enligt beslut i Utbildningsstyrelsen under 2014.
Att uppdra till nämnden att delta i eventuell fortsättning av SKL:s
matematikprojekt och att återkomma med förslag på andra
kvalitetsutvecklande projekt som kommunen kan delta i.
Att nämnden under 2015 återupptar arbetet med att delta i alla delar i
tillsyns- och skolutvärderingsarbetet Våga Visa.
Att uppdra till nämnden att utveckla den centrala styrningen av elevhälsan
för att säkerställa att alla skolor i kommunen har tillgång till kuratorer,
-

-

-

-

-
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psykologer, skolsköterskor och övrig personal med adekvat utbildning inom
elevhälsan. Redovisas maj 2015.
Att nämnden utreder och sammanställer en rapport om hur
måluppföljningen för alla de elever som skolor ansökt om tilläggsbelopp
utfallit. Redovisas senastjuni 2015.
Att nämnden uppdras att senast februari 2015 inrätta ett Föräldraråd med
föräldrarepresentanter från alla i kommunen befintliga skolor enligt den
form Utbi ldningsstyrelsen utarbetat.
Att uppdra till nämnden att kvalitetssäkra premieringen av goda
pedagoger, arbetslag och enheter genom att utnämningarna bygger på
professionell bedömning av arbeten med dokumenterat goda resultat vilket
möjliggör spridning av goda idéer och arbetssätt. Nämnden beslutar när
under mandatperioden uppdraget ska redovisas.
Att nämnden avsätter 500 tkr inom ram för arbete med minska giftigt
material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om
Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsfZirslag Operation
giftfri förskola. Redovisas senast april 2015. Omfördelningen tas från
förväntat minskade kostnader för gymnasieutbildningen pga. ny
gymnasiepeng.
Att nämnden utreder för- och nackdelar med att samtliga kommunala
resultatenheter ansluts till kostenheten.
Att nämnden tillförs 300 tkr för ökad andel ekologisk mat och Grön Flagg
certifierade enheter. Redovisas senast mars 2015.
Att utreda utformning av en vikariepool för förskolan och förbereda för
införande 2016.
Att uppdra till nämnden att utreda vilken läxhjälp som ges i kommunen
belägna skolor idag och återkomma med fi5rslag på ett system som ger alla
elever rätt till läxhjälp. Redovisas april 2015.
Att uppdra till nämnden att utreda och återkomma med förslag på hur
Skärgårdsprofilen i våra skolor kan utvecklas under 2015.
-

-

-

-

-

-
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Samverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse (SjS) och
Värmdö kommun
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Samverkansavtalet mellan Statens institutionsstyrelse (SjS) och Värmdö
kommun antas.
Beslutsnivå
Utbi ldningsnärnnden
Ärendebeskrivnirig
Statens Institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat en sarnverkansmodell som
syftar till att i högre grad involvera skolan i elevens hemkommun i
utformningen av elevens utbildning. Det föreslagna avtalet mellan SiS och
Värmdö kommun syftar till att socialnämnden, utbildningsnämnden och SiS
samverkar för att säkerställa en obruten skolgång ffir placerade barn.
Samverkansavtalet mellan Värmdö kommun och SiS föreslås antas.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Sarnverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse (SjS)
och Värmdö kommun, 2015-01-07
Sarnverkansavtal Statens institutionsstyrelse (SiS) och Värmdö kommun
—

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Representant SKL:s matematiksatsning PISA 2015
Utbildningsnämndens beslut
Marie Bladholm (M) utses till politikerrepresentant och Karin Aaseby (S)
utses till ersättare att medverka i SKL:s matematiksatsning PISA 2015.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Värmdö kommun har deltagit i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 som
startade 24 april 2013. Målet med SKL:s satsning är att:
• Andelen som når lägsta nivån ska halveras
• Andelen som når högsta nivån ska öka
• Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna
Max Ljungberg (MP) har varit politikerrepresentant för Värmdö kommun.
Då utbildningsstyrelsen som valde honom ersattes av utbildningsnärnnden
2015-01-01 avsade sig Ljungberg uppdraget då utnämningen var av den
tidigare styrelsen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Representant SKL:s matematiksatsning PISA 2015,
2015-01-28
Yrkanden
Henrik Paulsen (S) yrkar att Karin Aaseby (5) utses som representant jämte
Marie Bladholm (M)
Sändlista
Kultur- och utbildningssektorn
Marie Bladholm
Karin Aaseby
Projektsamordnare PISA
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Patientsäkerhetsberättelsen Elevhälsans medicinska insatser
(EMI) 2014
Utbilclningsnämndens beslut
Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser
2014 godkänns.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Äreridebeskrivning
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår.
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och
3. Vilka resultat som har uppnåtts
Förslaget till patientsäkerhetsberättelse för EMI för 2014 är upprättat utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Fokus har år 2014 legat på;
• Minska andelen risker för vårdskador exempelvis genom att ha
tillgång till samtliga och fullständiga journaler. Vaccinations historik
och eventuella kontroller ska finnas dokumenterat och eventuella
åtgärder ska kunna vidtagas.
• Minska andelen risker för vårdskador ex vid övertagande av
journaler från annan enhet. Få en mer tydlig dokumentations mali,
Epikris från BVC, vid övertagande av journal till grundskolan.
• Öka vaccinationstäckningen av nyanlända elever från annat land.
• Ökad kunskap som leder till klarhet i ställningstagande till
utredningar vid miss-tanke om psykiatriska funktionsnedsättningar
innan, under och efter utredningar för att kunna stödja eleven,
vårdnadshavare och elevhälsoteamen i denna process.
• Utvärdering av hälsosamtalen åk 4 och åk 7. Skapa nya
hälsoformulär
Fokus inför 2015;
• Vårt mål är att EMI i Värmdö kommuns alla grund-och särskolor ska
ha en god och likvärdig nivå gällande tillgänglighet och
patientsäkerhet.
• Införande av nytt basprogram enligt “Vägledning fr Elevhälsan”
2014.
• En elektronisk avvikelsehantering.
• Elevernas utvärdering av hälsosamtalen i åk 4 summeras och jämförs
lokalt inom kommunen.
justering

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
201 5-02-12
•
•
•

Sid 21 av 37

Utvärdera och flulja upp hälsoformulär.
Kvalitetsrapport i Stratsys.
För att nå likvärdighet skapa utbildningstillfällen och inventera
arbetsbelastning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Patientsäkerhetsherättelsen elevhälsans medicinska
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Förslag till patientsäkerhetsberättelse 2014 Elevhälsans medicinska insatser
(EMI)
Sändlista
Samtliga rektorer
Verksamhetschef EMI
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Sektorschef informerar
Hösten 2015 kommer Skolinspektionen göra regelbunden inspektion av
Värmdö kommun. Inspektionen föranleds av en enkät från Skolinspektionen
som pågår.
Information om rekrytering av en skoichef.
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Delgivningar februari 2015
Utbildningsnämndens beslut
Delgivningarna noteras.
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Datum

lnkommenlutg
ående från/till

Ärende

Dnr

2014-11-21

Arbetsmiljöverket

14U5/0234
1 5UTN/57

2014-11-04

Barn- och
elevombudsmann
en

2014-12-04

Barn- och
elevombudsrnann
en

20 14-12-02

Barn- och
elevombudsmann
en

2015-01-26

Barn- och
elevombudsrnann
en

2014-11-05

Skolinspektionen

2014-11-24

Skolinspektionen

2014-11-21

Skolinspektionen

2014-12-02

Skolinspektionen

Nationell tillsyn av
skolan, resultatet av
inspektionen,
proVarmdo
Anmälan om
kränkande
behandling vid
Hemmestaskolan
Beslut angående
kränkande
behandling
Hemmestaskolan
Anmälan om
kränkande
behandling vid
Labyrintens förskola
Tjänsteanteckning,
Anmälan om
kränkande
behandling vid
Labyrintens förskola
Begäran om
komplettering:
Anmälan om elev
skolsituation,
Hemmestaskolan
Beslut angående
anmälan om
skolsituationen för
elev,
Hemniestaskolan
Uppgifter inför
Skolinspektionens
skolenkät
Beslut angående
anmälan om
skolsituationen för
elev,

1
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I4US/0289
1 5UTN186

I4US/0289
1 4UTN/86

14US/0304
I5UTN/8

1 5UTN/8

1 3U5/0283
1 5UTN/89

1 3US/0283
1 5UTN/89

1 4US/030 1
1 5UTN/1 3
1 4U5/03 03
I5UTN/16
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2014-12-12

Skoiinspektionen

Beslut efter tillsyn
av Magitaskolan

1 4FNU/0307
I5UTN/102

2015-01-15

Skolirispektionen

1 5UTN/52

2015-01-16

Skolinspektionen

20 15-02-02

Skolinspektionen

20 14-10-30

Bygg- och
miljökontoret

2014-10-30

Bygg- och
miljökontoret

2014-10-30

Bygg- och
miljökontoret

2014-11-13

Bygg- och
miljökontoret

2014-11-20

Bygg- och
miljökontoret

2014-11-28

Bygg- och
milj ökontoret

2014-12-18

Bygg- och
miljökontoret

Anmälan
Farstav ikens
skola/Kvarnberget
Beslut,
Skolinspektionens
kval itetsgranskn ing
av särskilt stöd
Begäran om
komplettering,
Anmälan från
skolinspektionen
skyldighet att
motverka kränkande
behandling samt
elevs rätt till särskilt
stöd
Kontroilrapport över
oanmäld inspektion:
Munkmoraskolan
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Jungmannens
förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Calle Flygares
Förskola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion:
Holmviksskogens
förskola
Information om
kommande revision
inom
livsmedelsområdet:
Svartsö skola och
Runmarö skola
Kontrollrapport över
föranmäld
inspektion:
Ösbyskolan
Kontrollrapport över
fiiranmäld revision:
Runmarö skola
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15UYN/93

I4US/0154
15 UTN/94
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14US/0154
15 UTN/94
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Bygg- och
miljökontoret

2015-01-12

Bygg- och
miljökontoret

2014-11-25

Familjehemmet
Mångrund

2014-10-23

Finansieringsnäm
nden för
utbildning
Finansieringsnäm
nden ffir
utbildning
Finansieringsavde
ln ingen flir
utbildning
Förvaltningsrätten
i Stockholm

2014-10-23

Kontrollrapport över
föranmäld revision:
Svartsö skola
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion,
fristående skola:
Förskolan Lär
Ansökan om
godkännande som
enskild pedagogisk
omsorg
Nya riktlinjer för
fritidshemsplats

15UTN/54

14FNU/0169
1 5UTN/7

I4FNU/0098
1 5UTN/1 05

2015-01-07

Förvaltningsrätten
i Stockholm

2015-01-09

Förvaltningsrätten
i Stockholm

2015-01-20

Förvaltningsrätten
i Stockholm

Dom, överklagande
om skolskjuts

I5UTN/67

2015-01-13

Gymnasieintagnin
gen i Stockholms
1 än
Högskolan i
Gävle

Målgruppstillhörighe
t gymnasiesärskolan

1 5UTN/72

Avtal om VFU

15UTN/82

Yttrande över
promemorian Vissa
skollagsfrågor del 2
Beslut om ordning
flir inkallande av

14KS/0401
1 5UTN/l 05

2014-12-17

2015-01-13
20 14-12-03

Kommunfullmäkt
ige

2014-11-26

Kommunfullmäkt
ige

ersättare

1

14US/0154
1 5UTN/94

Nya riktlinjer flir
plats i förskola och
pedagogisk omsorg
Bes lut om
auktorisation inom
vuxenutbildning
Ordförandebeslut om
omprövning av
beslut, fullgöra
skoiplikten på annat
sätt
Överklagande,
bidragsbelopp
fristående
grundskola,
Lemshaga Akademi
Beslut, överklagande
skolskjuts

2014-12-02

juslering
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1 5UTN/1 05
1 4FNU/0 146
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I4KS/0526
15UTN/105
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20 14-12-17

Kommunfullmäkt
ige

Reglemente för bl.a.
utbildningsnämnden

I4KS/0372
I5UTN/105

20 14-12-17

Kommunfullmäkt
ige

Val av
utbildningsnämnd

15K5/0018
15UTN/105

2014-11-20

Kommunstyrelsen

Svar på förfrågan om
samverkansavtal

13KS/0401

m.lI’Ir. Iti’tc

justeiing

1

4W

kommuner och
lärosäten med
vårdutbildningar på
högskolenivå i
Stockholms län om
den
verksamhetsförlagda
utbildningen
Preliminära
beräkningar för
strukturtillägg för
vårterminen 2015
Kultur- och
fritidsnämnden
godkäiiner rapporten
av Våga Visa
kundundersökn ing
Beslut, statsbidrag
till kulturell
verksamhet i skolan,
Skapande skola
Skolpliktsbevakning

2014-12-16

KSL

2014-12-16

Kultur- och
fritidsnämnden

2014-12-15

Kulturrådet

2015-01 -22

Kunskapsskolan

20 15-01-30

SCB

Enkät garanterad
undervisningstid

I5UTN/121

20 14-11-20

Samhälisbyggnad
skontoret

I4US/0300
I5UTN/96

2015-01-16

Samhällsbyggnad
skontoret

2015-01-15

Samhällsbyggnad
skontoret

2015-01-19

Samhälisbyggnad
skontoret

Samråd för
detaljplan flir
Herrviksnäs,
delområde S3
Samråd för
detaljplan Brunn
1 :507, särskilt
boende i Pilhamn
Samråd för
detaljplan
Munkmora Ösby
1:46, 4:2, m.fl.
Samråd för
detaljplan
Skeviksstrand, Stora

1

utdragsbestyrkande

1 4FNU/03 12
1 5UTN/1 04

I4KOFN/0078
1 5UTN/1 05

1 4US/0242
I5UTN/56

1 5UTN/8 1

1 5UTN/64

15UTN/65

1 5UTN/66

VÄRMDÖ KOMMIJN
Utbildningsnämnden
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Kovik 1:1 m.fl.

justering

1

2015-01-19

Samhällsbyggnad
skontoret

2015-01-22

Samhäl Isbyggnad
skontoret

2014-12-19

SCB/Skolverket

2014-11-03

Skolverket

2014-10-22

Skolverket

2014-1 1-13

Skolverket

2014-11 -21

Skolverket

2014-11-21

Skolverket

20 14-12-11

Skolverket

2014-12-04

Skolverket

2014-12-10

Skolverket

Korrigering av
beslut om återkrav

1 3US/001 1
1 5UTN/1 00

2014-12-16

Skolverket

Beslut om beviljad
rekvisition för
höstlovsskola 2014

I4US/0109
15UTN!87

1

utdragsbestyrkande

Samråd fZ5r
detaljplan
Kolviksudde, Stora
Kovik 1:2 m.fl.
Samråd för
detalj plan tör del av
Tjustvik 1:1 m.fl.,
Hålludden samt
gatukostnader ffir del
av Hålluddsvägen
Svar på enkät om
entreprenörskap i
gymnasieskolan
Beslut om
statsbidrag för lovoch sommarskola
Förstelärare utan
lärarlegitimation
Skolinspektionen
granskar skolornas
arbete för att
förebygga
studieavbrott i
gymnasieskolans
yrkesprogram, besök
G2
Beslut angående
statsbidrag för
karriärsteg för lärare
Beslut om
statsbidrag för
läxhjälp
höstterminen 2014
Beslut om
statsbidrag för
karriärsteg
höstterminen 2014
Beslut om återkrav

1 5UTN169

1 5UTN/69

14US/0305
1 5UTN/47
1 4U5/0 109
1 5UTN/87
1 4US/0285
1 5UTN/88
1 4US/0296
I5UTN/14

I4US/0285
1 5UTN/88
I4US/0236
1 5UTN/97

I4US/0042
1 5UTN/99

13US/00l1
I5UTN/100

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

justering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12
20 14-12-16

Skolverket

2014-11-28

Skolverket

2014-12-16

Skolverket

2014-1 1-28

Skolverket

20 14-12-09

Skolverket

2015-01-15

Skolverket

2015-01-09

Skolverket

2015-01-19

Skolverket

20 15-01-23

Skolverket

2015-02-04

Skolverket

2015-02-04

Skolverket

2015-01 -23

Vaxholms
kommun

2015-01-26
201 5-02-02

Värmdö tekniska
gymnasium

1

utdragsbestyrknnde

Beslut om
statsbidrag för
nordiska elever
höstterminen 2014
Beslut om
statsbidrag för
utbildning för barn
som vistas i landet
utan tillstånd
höstterminen 2014
Information om lovoch sommarskola
2015
Beslut om
statsbidrag, omsorg
på obekväm tid 2014
Beslut om
omfördelning av
statsbidrag, omsorg
på obekväm tid 2014
Information om
statsbidrag, omsorg
på obekväm tid 2015
Beslut, maxtaxa i
förskola och
fritidshem
Information:
Statsbidrag
kompetensutveckl in
g av lärare i
yrkesämnen 2015
Beslut, kvalitet i
utbildningen för
elever med vissa
funktionsnedsättning
ar
Möjlighet att ansöka
om statsbidrag för
läxhjälp, vår- och
hösttermin 2015
Information om
statsbidrag,
papperslösa barn
Information om
bidragsbelopp 2015
2 stycken slutbetyg
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I4US/0298
I5UTN/101

I4FNU/0302
1 5UTN/75

14U5/0313
1 5UTN/43
14FNU/0061
1 5UTN/1 03
I4FNU/0061
I5UTN/103

I5UTN/63

15UTN/26

I5UTN/79

I5UTN/84

15UTN/122

I5UTN/123

1 5UTN/1 07
I5UTN/1 14

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12
2014-11-20

Vårdnadshavare

20 14-1 1-25

Vårdnadshavare
Saltarö l3arnbod

20 14-12-04

Vårdnadshavare

2014-12-17

Vårdnadshavare

2015-01-08

Vårdnadshavare

2015-01-08

Vårdnadshavare

2015-01-17

Ansökan om att
fullgöra skoiplikten
på annat sätt
Skrivelse angående
tillsyn Saltarö
Barnbod
Brandskydd Värmdö
skärgårdssknla
Ordförandebeslut om
att fullgöra
skoiplikten på annat
sätt
E-postkorrespondens
Värmdö
Skärgårdsskolor
E-postkorrespondens
Värmdö
Skärgårdsskolor
Synpunkt Munkmora
skolan, störande ljud
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I4FNU/0170
15UTN/50
I4FNU/0 135
1 5UTN/5 1
14U50306
1 5UTN/98
14FNU/0170
15UTN/50

1 5UTNI9

1 5UTN/9

15UTN/73

2015-01-21

Synpunkt
skolservering

I5UTN/106

2015-01-27

Synpunkt förskolan
Kulskolan

15UTN/115

Anmälan om kränkande behandling 201 4-11-29 till 201 5-02-04
Datum
Skola
Status
ID i DF
Respons

justering

1

2014-10-12

Brunns skola

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2629

2014-11-12

Brunns skola

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2588

20 15-01-07

Brunns skola

Utredning pågår

2994

2015-01-28

Brunns skola

Utredning pågår

2953

2015-01-30

Brunns skola

Utredning pågår

2979

20 15-01-30

Brunns skola

Utredning pågår

2983

1

1

utdragsbeslyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
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2015-02-12
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20 15-01-30

Brunns skola

Utredning pågår

2984

201 4-1 1-20

Farstavikens
skola

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2576

2014-11-06

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning klar— ingen
uppffiljning behövs

2518

2014-1 1-18

Farstavikens
skola/Ekedal

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

26 15

2014-11-05

Farstavikens
skola/Kvarnberge

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2477

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2653

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2654

Utredning klar—ingen
uppföljning behövs

2659

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2714

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2797

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2798

Utredning klar
uppföljning behövs

2811

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2812

Utredning klar— ingen
uppfölj n ing behövs

2905

Utredning pågår

2962

Utredning pågår

2961

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2820

—

—

t

2014-12-05

20 14-12-05

2014-12-05

20 14-12-12

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

201 5-01 -12

20 15-01-22

20 15-01-30

20 15-01-30
2015-01-12

justering

1

Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Kvarnberge
t
Farstavikens
skola/Ekedal
Fågelviks skola

utdragsbestyrkande

—

—

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

justering

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12
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20 14-12-08

Gustavsbergs
gymnasium G2

Utredning pågår

2892

2014-09-03

Hemmestaskolan

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2631

2014-10-28

Hemmestaskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2630

20 14-11-04

Hemmestaskolan

Utredning klar ingen
uppfiiljning behövs

2555

2014-11-03

Hemmestaskolan

Utredning pågår

2806

2014-1 1-06

1-Temmestaskolan

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2596

2014-11-06

Hemmestaskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2599

2014-11-12

Hemmestaskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2625

2014-12-01

Hemmestaskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2622

2014-12-04

Hemmestaskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2673

20 14-12-09

Hemmestaskolan

Utredning pågår

2801

20 14-12-09

Kullsvedsskolan

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2670

2014-12-18

Hemmestaskolan

Utredning pågår

2887

20 15-01-01

Hemmestaskolan

Utredning pågår

2776

2015-01-26

Kullsvedsskolan

Utredning klar pågår

2923

2015-02-02

Hemmestaskolan

Utredning pågår

3005

20 14-11-14

Munkmoraskolan

Utredning pågår

2558

2014-11-14

Munkmoraskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2559

1

utdragsbestyrkande

—

—

—

—

VÄRMDÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
201 5-02-12

Utbildningsnämnden

justering
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2014-11-14

Munkrnoraskolan

Utredning klar— ingen
uppföljning behövs

2562

20 15-01-07

Värmdö
Skärgårdsskola

Utredning pågår

2904

201 5-01-28

Värmdö
Skärgårdsskola

Utredning pågår

2953

2014-11-19

Osbyskolan

Utredning pågår

2571

2015-01-21

Ösbyskolan

Utredning klar ingen
uppföljning behövs

2915

1

1

utdragsbestyrkande

—

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12
Utbildningsnärnnden 2015-02-1 2
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14

Delegationsbeslut februari 2015
Utbildningsnämndens beslut
Delegationsbesluten noteras.

Beslut,
datum

Del
nr

2014-11-03 1.4

2014-11 -17 1.4

2014-11-11

justering

1

1

1.4

1

Delegation

Delegat

Dnr

Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till Skolverket
om förstelärare utan
lärarlegitimation
Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till
Skolinspektionen
angående skolsituationen
för grundskoleelev,
Hemmestaskolan
Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till
Skolinspektiorien
angående

CHIAPia
Andersen

14U5/0285
1 5UTN/88

CHi A Pia
Andersen

1 3US10283
I5UTN/89

CHIAPia
Andersen

13US/0293
15UTN/71

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
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kvalitetsgranskning
särskilt stöd
2014-11-18 1.4

2014-12-03 1.4

2015-01-20 1.4

2015-01-27 1.4

justering

1

Avgeyttrandetill
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till Barn- och
elevombudet angående
kränkande behandling,
Henimestaskolan
Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Anmälan till
Skolinspektionen om
kränkande behandling,
Labyrintens förskola
Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande fullgörande av
skolplikt på annat sätt
Avge yttrande till
statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Anmälan till JO om

utdragsbestyrkande

CHIAPia
Andersen

I4US/0289
1 5UTN/86

CHI Pia
Andersen

I5UTN/8
I4US!0304

Tf CHi
Fredrik
Nornvall

I5UTN/2

CHi Pia
Andersen

14KS/0215

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

hantering av inkomna
sekretessbelagda
handlingar
Godkännande av
2014-12-08 2.3
förfrågningsunderlag vid
upphandling av ej
principiell karaktär under
2 Mkr: Offert
konsulttjänst flir
genomförande av
förstudie, stöd för barn
och elever med särskilda
behov
2015-01-29 10.7 Tilldelningsbeslut,
ffirstudie tilläggsbelopp
m.m.
2015-01-09 8.1 1 Beslut om godkännande
och rätt till bidrag för
fristående pedagogisk
omsorg enligt riktlinjer
Prövningavatt
1.11
2015-01-12
1.12 överklagande skett ni rätt
tid, beslut om
omprövning ska ske
20 14-10-13 2.25 Beslut om tilldelning:
StädningG2

20 14-11-07 7.2

20 15-02-20 7.2

2014-11-12 7.2

2015-01-01 7.2

20 14-10-28 10.7
2015-01-26 12.7

20 14-08-12 13.1
till

justering

1

1

1

Plan mot kränkande
behandling: Lövhamra
Naturförskola
Plan mot kränkande
behandling: Calle
Flygares ffirskolor
Plan mot kränkande
behandling: Ängens
förskola
Plan mot kränkande
behandling: Värmdö
gymnasium
Placering i proVarmdos
skolor: 2 st beslut
Placeririgi
utbildningsnämndens
skolor
Beslut om mottagande: 3
st

utdragsbestyrkande
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CR2
Fredrik
Nornvall

14FNU/017
1
15UTN/11

CH2 Anna
Boman

1 5UTN/1 1

CH2 Anna
Boman

1 5UTN/83

CHI
Monica
Fransson

I5UTN/6

Chef inom
resp.
ansvaromr
åde: Marie
Olofsson
FskC
Susanne
Palm
FskC
Gunilla
Engman
FskC
Helene
Jägestedt
R
Christina
Ahigren
R Lena
Möllersten

I4US/0010
I5UTN/127

RLena
Möllersten

15UTN/119

RArne
Andersson

14US/0033
15UTN/131

14US/0293
1 5UTN/ 128
I5UTN/70

14US/0295
1 5UTN/1 29
I5UTN/46

I4US/0003
I5UTN/130

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
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2014-08-13
20 14-08-18
till
2014-11-25
20 14-08-19
till

12.3
13.6

Beslut om antagning vid
senare tidpunkt: 29 st

RArne
Andersson

14US/0033
15UTN/131

12.7
13.8

Beslut om byte av
studieväg: 20 st

RArne
Andersson

I4US/0033
15UTN/131

Beslutombyteav
studieväg: 2 st beslut

R
Christina
Ahlgren
R
Christina
Ahigren

I5UTN/46

Cl-12 Anna
Boman

14FNU/016
9
1 5UTN/7
I5UTN/6

U14-1 1-19

2015-01-12 14.2
till
2015-02-03
20 15-01-12 14.2
till
20 15-01-15

201 5-01-09 8.11

2014-09-15 7.2
till
2014-12-29

Beslut om mottagande av
elev från annan skola i
samverkansområdet för
att fullgöra påbörjad
nationel It
program/inriktning: 4 st
beslut
Beslut om godkännande
av pedagogisk omsorg
Beslut om skolskjuts
enligt riktlinjer: 83 beslut

2015-01-07 12.11 Beslutomskolskjuts
enligt riktlinjer: 28 beslut
till
2015-01 -29

justering

2015-01-08

Sektorschefens
vidaredelegation

2014-12-11

OrdfZ5randebeslut: Fullgörande
av skoiplikt på annat sätt

2014-12-19

Ordförandebeslut:
Delegationsordning för
utbi ldningsnämnden

1

utdragsbestyrkande

Handlägga
re
Christian
Forssander
Handlägga
re
Christian
Forssander
Sektorsche
f Pia
Andersen
Ordf. FNU
Marie
Bladholm
Ordf.
UTN
Marie
Bladholm

I5UTN/46

I5UTN/6

15 UTN/5

I4FNU/017
0
I5UTN/50
15 UTN/2

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
Dnr 15UTN/133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-12
Uibildningsnämnden 2015-02-12

Sid 37 av 37

15

Övriga frågor
Fråga och svar om utbildningsstyrelsens kvarvarande uppdrag.
Fråga och svar om skolskjutsuppdraget som finansieringsnämnden fZ5r
iithildtincr av tHI f?irv1tninaen
-..

t,.

Fråga och svar om delgivningar. Nämnden bestämmer att handlingarna från
delgivningslistan ska skickas ut som en bilaga till kallelsen.

justering

1

utdragsbestyrkande

