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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 30
Information om Skolportal
Lotta Österman-Eriksson, Marie Holm och Eva Norell informerar nämnden om
Schoolsoft.
Målet är att Värmdö kommuns förskolor och skolor ska ha en standardiserad
skolportal som stöd för ett likvärdigt pedagogiskt arbete, tydlig kommunikation
och förenklad administration. Det ska finnas en väg in för föräldrar för
kommunikation och information och även en väg in för elevers planering,
bedömning och kommunikation.
Tanken är att Värmdö kommuns lärare och övriga medarbetare skall uppleva
att elevadministrationen minskat med 20%.

_______
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 31
Utbildning skollagen
Nämnden har tidigare fått utbildning i skollagen. Då gick man igenom
nämndens tudelade ansvar för alla barn och elever i kommunen med särskilt
huvudmannaskap för kommunens verksamheter. Man gick även igenom
kränkande behandling, tillsyn av fristående verksamheter, förskola samt
pedagogisk omsorg.
Detta utbildningstillfälle innehöll information om förskoleklass, grundskolan,
grundsärskolan, skolplikt, skolskjuts, fritidshem, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, aktivitetsansvar och särskilda utbildningsformer.
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 32
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2015
Utbildningsnämndens beslut

Antar internkontrollplan för 2015 med revideringen Genomgång av inkommen
statistik av antalet inrapporterade anmälningar till huvudmannens samt
granskning av enheternas förebyggande arbete samt rutiner för rapportering
till huvudmannen under område Kränkande behandling/kontrollmetod.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Avdelningen styrning och kvalitet har efter riskanalys och med hänsyn till
resultat av föregående års interna kontroll för finansieringsnämnden för
utbildning och utbildningsstyrelsen upprättat förslag till internkontrollplan för
utbildningsnämnden 2015. Samtliga resultat sammanfattas i en
internkontrollrapport i samband med årsbokslut.
Områdena har valts ut efter risk- och konsekvensbedömning. Området om
Tilläggsbelopp och Åtgärdsprogram är nya. Risken avseende området
tilläggsbelopp har bedömts högre än förut med anledning av observerade
brister utifrån resultaten i rapporten Förstudie om Värmdö kommuns hantering
av tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper. Risken inom
ramen för åtgärdsprogram har bedömts som hög med anledning av inkomna
klagomål till huvudmannen samt observerade brister i registrerade ansökningar
om tilläggsbelopp i grundskolan vad gäller pedagogisk kartläggning samt
åtgärdsprogram.
Områdena Rapportering av kränkande behandling samt Föräldraintäkter till
kommunen ingick i internkontrollplanerna för 2014 och identifierades i
internkontrollrapporterna som områden där det fanns behov av ytterligare
kontroller. Samtliga mål för den interna kontrollen representeras av minst ett
kontrollområde i förslaget till internkontrollplan. Samtliga verksamheter är
representerade.
Yrkande

Ingalill Gustavsson (S) tilläggsyrkar ”Att internkontrollplanen för
utbildningsnämndens formulering under rutinområde kränkande
behandling/kontrollmetod revideras enligt följande:
Genomgång av inkommen statistik av antalet inrapporterade anmälningar till
huvudmannens samt granskning av enheternas förebyggande arbete samt
rutiner för rapportering till huvudmannen.
Allan Sooman (FP) yrkar bifall till Gustavssons yrkande.
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Ärendegång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut med Ingalill Gustavssons tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens internkontrollplan 2015 2015-04-15
Förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2015
Sändlista

Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamheter.
_______
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 33
Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag
Utbildningsnämndens beslut

1. Antar riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag.
2. Inför följande strykningar (överstruken text) och tillägg (kursiverad
text) till gällande delegationsordning:
Förskola
Nr

Typ av ärende

Delegat

Vidaredelegation

Anmärkning

8.11

Beslut om
godkännande och
rätt till bidrag för
fristående
pedagogisk
omsorg enligt
riktlinjer utom
avslag enligt 3.8
i riktlinjer
(dnr10UTBN/9)

Chef 1

Chef 2C

25 kap. 10 §
SkolL
Beslut om
avslag enligt
3.8 i riktlinjer
fattas av
nämnden

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har 2010-03-30 § 20 beslutat tidigare riktlinjer.
Finansieringsnämnd för utbildning har 2011-06-21 § 65 reviderat samma
riktlinjer.
Avdelning styrning och kvalitet har i mars 2015 gjort en översyn av Värmdö
kommuns Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag, i syfte att tydligare beskriva förvaltningens
handläggning av en ansökan utifrån krav i skollag (2010:800) samt krav som
finns i föreskrifter som meddelats genom skollag, så som Allmänna råd.
Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar på återremiss av ärendet med uppdraget att utveckla
och tydliggöra riktlinjerna vad gäller de ekonomiska konsekvenserna,
konsekvenserna för miljön, konsekvenser för medborgarna och de
konsekvenser det kan få för barnen. I övrigt anser MP att det är ett bra
ändringsförslag.
Ingalill Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ärendet ska
avgöras idag.
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Ärendegång

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet yrkar återremiss av ärendet med uppdraget att utveckla och
tydliggöra riktlinjerna vad gäller de ekonomiska konsekvenserna, konsekvenser
för miljön, konsekvenser för medborgarna och de konsekvenser det kan få för
barnen. Vi tycker det är bra att den ändring gällande avslag nu ska prövas av
nämnden istället för av tjänstemän men ser behovet av att utveckla § 3.8 där
fler aspekter ur ett kommunalt perspektiv bör lyftas fram”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag 2015-04-09
Förslag till Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag
Sändlista

Avdelning för styrning och kvalitet
Styrdokument
_______
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 34
Riktlinjer för godkännande av fristående förskola
Utbildningsnämndens beslut

1. Antar riktlinjer för godkännande av fristående förskola med ändringar i
stycket om ”avgifter” samt ändra stycke 3.1 2a stycket.
2. Inför följande strykningar (överstruken text) och tillägg (kursiverad
text) till gällande delegationsordning:
Förskola
Nr
8.10

Typ av ärende
Godkännande/auktorisation
av fristående förskola
enligt riktlinjer, utom
avslag enligt 3.10 i
riktlinjer
(dnr 07BFN/0055)

Delegat
Chef 1

Vidaredelegation
Chef 2C

Anmärkning
2 kap. 5 §
SkolL
Beslut om
avslag enligt
3.10 i riktlinjer
fattas av
nämnden

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Barnsomsorg- och förskolenämnden har 2008-05-15 § 47 beslutat tidigare
riktlinjer. Finansieringsnämnd för utbildning har 2011-03-29 § 24 samt 201109-21 § 73 reviderat samma riktlinjer. Avdelning styrning och kvalitet har i
mars 2015 gjort en översyn av Värmdö kommuns riktlinjer för godkännande av
fristående förskolor i syfte att tydligare beskriva förvaltningens handläggning
och bedömning av en ansökan om godkännande utifrån krav i skollag
(2010:800) samt krav som finns i föreskrifter som meddelats genom skollag, så
som Allmänna råd som publicerats efter sista revidering.
Föreliggande riktlinjer för godkännande av fristående förskola är omarbetade
för att tydligt beskriva förvaltningens handläggning och bedömning av ansökan
om godkännande utifrån krav i skollag och krav som finns i föreskrifter som
meddelats genom skollag.
Förvaltningen föreslår en ändring av delegationsordningen som innebär att
endast nämnden kan fatta beslut om avslag på en ansökan om godkännande
med grund i konsekvenser för kommunala verksamheter.
Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar på återremiss av ärendet med uppdraget att utveckla
och tydliggöra riktlinjerna vad gäller de ekonomiska konsekvenserna,
konsekvenserna för miljön, konsekvenser för medborgarna och de
konsekvenser det kan få för barnen. I övrigt anser MP att det är ett bra
ändringsförslag.
Ingalill Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ärendet ska
avgöras idag.
Marie Bladholm (M) yrkar bifall till förvaltningen förslag med tillägget att
korrigera stycket om ”avgifter”, samt ändra stycke 3.1 2a stycket.
Ärendegång

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut
med tillägget att korrigera handlingsplanen och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet yrkar återremiss av ärendet med uppdraget att utveckla och
tydliggöra riktlinjerna vad gäller de ekonomiska konsekvenserna, konsekvenser
för miljön, konsekvenser för medborgarna och de konsekvenser det kan få för
barnen. Vi tycker det är bra att den ändring gällande avslag nu ska prövas av
nämnden istället för av tjänstemän men ser behovet av att utveckla § 3.10 där
fler aspekter ur ett kommunalt perspektiv bör lyftas fram.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för godkännande av fristående förskola 2015-04-07
Förslag till riktlinjer för godkännande av fristående förskola
Sändlista

Grundskolor i Värmdö kommun
Styrdokument
_______
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 35
Ansökan till Skolverket om försöksverksamhets avseende betyg
från årskurs 4
Utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden erbjuder de kommunala skolorna att anmäla sitt intresse till
förvaltningen om att få delta i den nationella försöksverksamheten
avseende betyg från årskurs 4.
2. Förvaltningen ansvarar för att sammanställa ansökan till Skolverket
efter att ha granskat att de skolor som anmält sitt intresse enligt
beslutspunkt 1 uppfyller myndighetens kriterier.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Utbildningsdepartementet beslutade den 24 mars 2014 att uppdra åt professorn
Martin Ingvar (U2014/2312/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med
att utarbeta förslag som innebär att betyg ska kunna införas från och med
årskurs 4 i grundskolan läsåret 2016/17. I augusti 2014 presenterades
uppdraget i promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för
progression i lärandet (U2014/4873/S).
Betyg ska sättas i alla ämnen, utom språkval, i slutet av varje termin från och
med årskurs 6 i grundskolan, i grundsärskolan om en elev eller elevens
vårdnadshavare begär det, och i sameskolan samt i specialskolan från och med
årskurs 7. När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och
med den aktuella terminen utifrån uppställda kunskapskrav.
Yrkande

Ingalill Gustavsson (S), Henrik Paulsen (S), Siv Strömbäck (MP) och Helena
Valentin (V) yrkar avslag på punkt 1 och 2 i förvaltningens förslag.
Johan Linander (C) yrkar att punkt 1 ändras till att nämnden erbjuder de
kommunala skolorna att anmäla sitt intresse.
Paulsen yrkar avslag på Linanders yrkande.
Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag med Linanders
tilläggsyrkande på punkt 1 eller avslår densamma och finner att nämnden
bifaller förslaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller förvaltningens förslag med Linanders tilläggsyrkande röstar
ja, den som avslår förslaget röstar nej.
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Följande röstar ja:
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Kerstin Egerblom (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C)
Följande röstar nej:
Ingalill Gustavsson (S) Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena
Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster bifalla förvaltningens
förslag med Linanders tilläggsyrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

Ingalill Gustavsson (S) Henrik Paulsen (S) och Marielle Forstadius (S)
reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi socialdemokrater reserverar oss mot det fattade beslutet av flera skäl.
Det främsta skälet är att initiativet till att delta i betygsförsöket ska komma från
rektorer och lärare efter samråd med föräldrarna. Som ärendet formulerats
utgör det en tydlig uppmaning från majoriteten till rektorerna att anmäla
intresse av deltagande i försöket. Detta innebär enligt vår mening en olämplig
och olycklig inblandning av politiken i skolornas interna arbete. Detta ärende
är ett av flera där det för framtiden bör visas en större respekt och mindre
klåfingrighet från allianspartierna gentemot den profession lärare och rektorer
besitter.
Ett ytterligare, och väsentligt skäl, är att frågan om betyg i åk 4 fortfarande
utreds av utbildningsdepartementet och Skolverket har ännu inte fått i uppdrag
att genomföra försöket. Ärendet är således väckt alldeles för tidigt och på
grunder man ännu inte känner till.
Sammanfattningsvis är vi av den uppfattningen att denna fråga inte är något för
nämnden att besluta om, och i vart fall inte innan förutsättningarna för försöket
klargjorts. Enligt vår mening borde frågan således ha tagits upp först i den
situationen att någon skola på Värmdö eventuellt anmält intresse av att delta i
försöket med betyg från årskurs 4.”
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
”Miljöpartiet reserverar sig mot att de kommunala skolorna redan nu ska
erbjudas att anmäla sitt intresse för att delta i den nationella
försöksverksamheten avseende betyg från årskurs 4. Förslaget till beslut
föregriper den beredning av försöksverksamheten som nu pågår i
regeringskansliet, vilket är mycket olyckligt då de kriterier som ska gälla ännu
inte är framtagna. Regeringskansliet har därför ännu inte kunnat ge Skolverket
uppdraget att hantera frågan. Det är först när vi har fått Skolverkets direktiv
kring försöksverksamheten som vi kan ansöka om den.
Det här är en frivillig försöksverksamhet och en förutsättning för att aktualisera
försöksverksamheten är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare och
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inte minst att det sker i samråd med föräldrarna. Grundprincipen är att de
ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller vissa kriterier. Att
redan nu gå ut och efterfråga intresse hos de kommunala skolorna är helt fel
väg att gå. Hur ska skolorna kunna anmäla sitt intresse om dom inte vet vilka
kriterier som ska gälla? Hur ska man kunna ha samråd med föräldrarna när
man inte kan svara på hur det ska gå till? För de kommunala skolorna kan det
upplevas som en påtryckning och en uppmaning från ledande politiker att
ansöka om att få delta i försöksverksamheten.
Miljöpartiet anser det vara oövertänkt och ett hastverk av Alliansen att driva
frågan på det här sättet. Dessutom finns inget av den kritik gällande betyg i
årskurs 4 som förts fram av flera forskare med i underlaget utan man har
ensidigt hänvisat till den utredning som tagits fram på uppdrag av den förra
regeringen. Vi anser att det är först när Regeringskansliet och Skolverket har
givit klara direktiv och riktlinjer för hur försöksverksamheten avseende betyg i
årskurs 4 ska genomföras som de kommunala skolorna kan erbjudas att anmäla
sitt intresse.”
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
” Utbildningsnämnden har att besluta
1). Att de kommunala skolorna anmäler sitt intresse till förvaltningen om att få
deltaga i den nationella försöksverksamheten avseende betyg från årskurs 4.
2). Förvaltningen ansvarar för att sammanställa ansökan till Skolverket efter att
ha granskat att de skolor som anmält sitt intresse enligt beslutspunkt 1
uppfyller myndighetens kriterier.
I dagsläget har inga skolor i Värmdö kommun ansökt om att deltaga i försöket.
Utbildningsnämnden kan inte föregå de kriterier som finns angivna av
Skolverket. Utbildningsnämnden kan inte och ska inte beordra Värmdös skolor
att ansöka om intresse att deltaga i försöksverksamheten om betyg från årskurs
4. Därför yrkade vi Vänsterpartiet avslag till förslaget.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Ansökan till Skolverket om försöksverksamhet avseende
betyg från årskurs 4 2015-04-14
Sändlista

Rektorer för grundskola och grundsärskola i kommunal regi
_______
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utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
Dnr 15UTN/251

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Sid 14 av 27

Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 36
Riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till
kommunala förskoleklasser och grundskolor
Utbildningsnämndens beslut

1. Antar riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till
kommunala förskoleklasser och grundskolor.
2. Den förutskickade översynen och revideringen av riktlinjerna görs och
läggs fram för beslut till nämnden senast november 2015 där bland
annat syskonförturens omfattning ses över.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Gällande riktlinjer är beslutade av finansieringsnämnden för utbildning
respektive utbildningsstyrelsen; Riktlinjer för grundplacering av elever samt
Riktlinjer för antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor.
Riktlinjerna har i förslaget sammanförts i ett dokument. Vissa redaktionella
justeringar har gjorts i texten.
Det har framkommit att vissa otydligheter finns när det gäller urvalsgrunderna
för skolplacering vid val av skola. Det har också visats sig finnas behov av
kösystem till skolor i de fall elever inte kunnat beredas skolplacering på önskad
skola.
De förändringar och förtydliganden som föreslås är:
 Det införs ett förtydligande om att kommunen kan grundplacera en elev
i annan skola än grundplaceringsskolan om den ursprungliga
grundplaceringen skulle innebära betydande ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter för kommunen.


Ett förtydligande införs om urvalsgrunderna: elever inom skolans
grundplaceringsområde och barn med behov av särskilt stöd.



Möjlighet att stå i kö till en kommunal skola införs om eleven inte
erbjudits plats i sitt förstahandsval inom ramen för skolval eller elev
som flyttat till en skolas grundplaceringsområde alternativ vill byta
skola p.g.a. att ledig plats inte finns på skolan i elevens årskurs. Kön
ska administreras av central förvaltning.

Yrkanden

Henrik Paulsen (S) yrkar att den förutskickade översynen och revideringen av
riktlinjerna görs och läggs fram för beslut till nämnden senast november 2015
där bland annat syskonförturens omfattning ses över.
Allan Sooman (FP) yrkar bifall till Paulsens yrkande.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Sid 15 av 27

Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till Paulsens yrkande.
Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller förslaget.
Ordförande frågar om nämnder bifaller Paulsens tilläggsyrkande och finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för grundplacering av elever och antagning till
kommunala förskoleklasser och grundskolor 2015-04-09
Riktlinjer för grundplacering av elever och antagning till kommunala
förskoleklasser och grundskolor
Sändlista

Grundskolor i Värmdö kommun
_______
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|
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VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 37
IKT-plan för utbildningsnämnden 2015
Utbildningsnämndens beslut

Antar IKT-plan för utbildningsnämnden 2015.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Enligt Värmdö kommuns IKT-policy ska varje nämnd årligen fastställa en
IKT-plan.
För utbildningsnämndens del är IKT-planen starkt kopplad till IKT-strategin
för kommunala grundskolor som antogs 2014-10-08 av Kommunstyrelsen. I år
är det första gången en IKT-plan upprättas för utbildningsnämnden. IKTplanen tar sin utgångspunkt i strategin och specificerar de prioriterade åtgärder
och insatser som planerats för budgetåret.
Yrkande

Allan Sooman (FP) yrkar bifall till förvaltningen förslag.
Ingalill Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ärendegång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse IKT-plan för utbildningsnämnden 2015 2015-04-02
IKT-plan 2015 för utbildningsnämnden
Sändlista

Samtliga enhetschefer
_______
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|

|
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VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
Dnr 15UTN/155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 38
Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av
fristående huvudman
Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänner förvaltningens förslag till yttrande med ändringen att stryka
sista meningen i sista stycket på sidan två och lägga till ” Det sannolika
när det gäller kortsiktiga ekonomiska och organisatoriska effekter, för
de kommunala skolorna är att de blir negativa.
I vår växande organisation med ökat antal grundskoleelever och med
förhoppningen att Värmdöelever som idag väljer fristående skolor i
annan kommun, väljer att vara kvar i vår kommun, kan den
sammanlagda ekonomiska och organisatoriska effekten på sikt bli
positiv.”
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Skolinspektionen är den statliga myndighet som godkänner huvudmän för
fristående grundskolor. Värmdö kommun har av Skolinspektionen beretts
möjlighet att yttra sig över en ansökan om godkännande av huvudman.
Yrkanden

Ulrik Lindgren (KD) yrkar att sista meningen i sista stycket på sidan två ersätts
med ” Det sannolika när det gäller kortsiktiga ekonomiska och organisatoriska
effekter, för de kommunala skolorna är att de blir negativa.
I vår växande organisation med ökat antal grundskoleelever och med
förhoppningen att Värmdöelever som idag väljer fristående skolor i annan
kommun, väljer att vara kvar i vår kommun, kan den sammanlagda
ekonomiska och organisatoriska effekten på sikt bli positiv.”
Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena Valentin (V), Siv
Strömbäck (MP och Ingalill Gustavsson (S) yrkar avslag på Lindgrens förslag
och bifall till förvaltningens förslag.
Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag eller Lindgrens
yrkande och finner att nämnden bifaller Lindgrens yrkande.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Lindgrens yrkande röstar ja, den som bifaller förvaltningens
förslag röstar nej.
Följande röstar ja:
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Kerstin Egerblom (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C)
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Följande röstar nej:
Ingalill Gustavsson (S) Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena
Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster bifalla Lindgrens
yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar:

Ingalill Gustavsson (S) Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S) Helena
Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande skriftliga reservation: ”S, MP och V sätter stor tilltro till
förvaltningens professionella bedömning av den tänkta etableringens negativa
påverkan på de kommunala grundskolorna. Vi reserverar oss således till
förmån för vårt yrkande, det vill säga att den bedömning som gjorts i
tjänsteskrivelsen 15UTN/155:1 är den som ska tillställas skolinspektionen.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande
av fristående huvudman 2015-03-03
Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående
huvudman
Sändlista

Skolinspektionen
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

Dnr 15UTN/133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Sid 19 av 27

Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 39
Sektorchef informerar
Aktivitetsansvar och förebyggande av avhopp. Nya regler gäller från 1 januari
2015.
Rekrytering pågår för ny rektor/förskolechef för Kyrkskolan, förskolan Ängen
samt Kopparmora förskola.
Rekrytering ska påbörjas för Torshälls förskola och Dalstugans förskola.
På Farstaviken skola har man haft ”Teachmeet”. Både personal från
kommunala och fristående skolor har varit inbjudna. Träffen hade fokus på
kollegialt- och digitalt lärande.
_______
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|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 40
Delgivningar april 2015
Utbildningsnämndens beslut

Delgivningarna noteras.
Datu
Inkommen/utgåend
m
e från/till

justering

|

Ärende

Dnr

201503-09

KS

150309 § 37 Samverkansavtal
med SiS

15KS/5

201503-18

Örebro kommun

15UTN/20
8

201503-16

Lorenbergs
Communication AB

Särskilt samverkansavtal för
nationellt godkänd
idrottsutbildning
Avtal CGM J4 SHV + Lcab
Drift

201503-20

Uppsala kommun

15UTN/23
2

201503-20

KSL

201503-23

Rättviks kommun

Särskilt samverkansavtal för
nationellt godkänd
idrottsutbildning golf och bandy
Rekommendation om
revidering av modell för
strukturtillägg
Samverkansavtal nationell
idrottsutbildning (NIU)

201503-23

Vårdnadshavare

Fråga om skolskjuts

15UTN/23
4

201503-23

Arbetsmiljöverket

Svar gällande inspektion IRÖ
2014 28365

15UTN/57

201503-23

Skolinspektionen

15UTN/14

201503-24

Förskolan kulskolan

Beslut om kvalitetsgranskning
av skolornas arbete för att
förebygga studieavbrott i
gymnasieskolan
Svar på klagomål

201503-24
201503-25
201503-24

Skolinspektionen

Begäran om anstånd/Anstånd
beviljas

15UTN/10
8

Vårdnadshavare

Svar på brev om placering i
förskoleklass

15UTN/21
7

201503-25

Skolverket

Utbetalningsmeddelande
Statsbidrag för maxtaxa inom
förskolan, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet
för mars 2015

15UTN/26

|

|

utdragsbestyrkande

15UTN/23
9

15UTN/10
4
15UTN/17
8

15UTN/11
5

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
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|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
201503-25

Vårdnadshavare

201503-25

Grantomta
Montessoriskola

201503-25

Farstavikens skola

201503-25

Skolinspektionen

201503-25

Skolinspektionen

201503-25

Skolinspektionen

201503-25

Skolinspektionen

201503-25

Skolinspektionen

201503-25

Saltarö Barnbod

201503-25

Skolinspektionen

201503-26

Skolinspektionen

|

|

utdragsbestyrkande

Sid 21 av 27

Överklagande gällande
åtgärdsprogram på
Ösbydalens skola
Skolpliktsbevakning

15UTN/23
8

Plan mot kränkande
behandling/Likabehandlingspla
n 2014/2015
Rapport om utbildningen för
asylsökande barn och barn
som vistas i Sverige utan
tillstånd
Ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning vid
fristående gymnasieskola:
Stockholms Idrottsgymnasium
AB/Stockholms
Idrottsgymnasium
Ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning vid
fristående gymnasieskola:
Stockholms Idrottsgymnasium
AB/Stockholms
Idrottsgymnasium
Ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning vid
fristående gymnasieskola:
Stockholms Idrottsgymnasium
AB/Stockholms
Idrottsgymnasium
Ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning vid
fristående gymnasieskola:
Stockholms Idrottsgymnasium
AB/Stockholms
Idrottsgymnasium
Fråga och svar om ansökan
om pedagogisk omsorg

15UTN/23
5

Begäran om yttrande om
ansökan om godkännande
som huvudman för
riksrekryterande utbildning:
Nordiska
Musikgymnasiet/Nordiska
Musikgymnasiet AB
Anmälan angående placering i
förskoleklass vid Viks skola

15UTN/25
0

15UTN/23
7

15UTN/23
6
15UTN/24
2

15UTN/24
3

15UTN/24
4

15UTN/24
5

15UTN/51

15UTN/24
1

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

justering

|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
201503-26

S-gruppen

201503-26

S-gruppen

201503-26

Skolinspektionen

201503-26

Skolinspektionen

201503-27
201503-31
201503-27
201503-30
201503-31

Skolinspektionen

201503-31

Sid 22 av 27

Skrivelse från S-gruppen om
Behovet av en strategi och
handlingsplan för att bli en
attraktiv arbetsgivare
Skrivelse från S-gruppen om
Behovet av att prioritera
upptagning av sand från
förskolor och skolor
Begäran om yttrande om
ansökan om godkännande
som huvudman för särskilt
variant av gymnasieutbildning:
Kristofferskolan
Begäran om yttrande om
ansökan om godkännande
som huvudman för särskilt
variant av
naturvetenskapsprogrammet:
Kulturama gymnasium vid
Odenplan/Medborgarskolans
Friskolor i Stockholm AB
Begäran om anstånd/Anstånd
ej beviljat

15UTN/25
2

Kompletterande
dokumentation gällande
ansökan om godkännande av
fristående förskola
Beslut, Statsbidrag lärarlyftet II
vårterminen 2015

15UTN/11
0

Bygg- och
miljöavdelningen

Avslutat ärendet, Ösbyskolan,
livsmedel- och miljöinspektion

15UTN/24
9

201503-31

Skolverket

15UTN/14
2

201504-02

Skolinspektionen

201504-08

Sektorchefen

201504-08

Kulskolan

Beslut att bevilja statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2015/16
Redovisning av vidtagna
åtgärder på yrkesprogram vid
Gustavsbergs gymnasium
Beslut om vidaredelegation
gällande yttranden av ej
principiell beskaffenhet eller
större vikt (punkt 1.4 och 1.6 i
delegationsordningen)
Återkoppling klagomål

201504-08

Förvaltningsrätten

Dom i mål om skolskjuts:
avslag

15UTN/78

|

Snickarbarnens
Förskola AB
Skolverket

|

utdragsbestyrkande
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7
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3
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8
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5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
201504-10

Skolverket

201504-10

Hemmestaskolan

201504-13

Skolverket

201504-13

Skolinspektionen

201404-14

Kulturrådet

_______

justering

|

|

|
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Beslut om beviljad ansökan för
sommarskola eller
undervisning under andra
skollov 2015
Skolpliktsanmälan
Hemmestaskolan

15UTN/43

Redovisningar
kompetensutveckling av lärare
i yrkesämnen, 2015
Yttrande gällande anmälan om
placering i förskoleklass vid
Viks skola
Beslut om bidrag, ”Skapande
skola”

15UTN/25
6

15UTN/25
5

15UTN/24
1
15UTN/17
4

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Sid 24 av 27

Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 41
Delegationsbeslut april 2015
Utbildningsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.
Beslut, Del Delegation
datum nr
201502-09

11.7

201503-19

14.4

201503-19

14.2

201504-01
201504-08

Placering i
utbildningsnämndens
skolor
Individuellt anpassat
program

Mottagande av elev
för att fullgöra
utbildning
11.7 Placering i
utbildningsnämndens
skolor
11.11 29 st Beslut om
skolskjuts enligt
riktlinjer

_______

justering

|

|

|
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Delegat

Dnr

CH3, Lena Möllersten

15UTN/119

CH3, Christina
Ahlgren

15UTN/136

CH3, Christina
Ahlgren

15UTN/136

CH3, Lena Möllersten

15UTN/119

Skolskjutshandläggare 15UTN/125
Christian Forssander

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
Dnr 15UTN/263

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Sid 25 av 27

Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 42
För- och grundskolornas kompetens inom hjärt- och lungräddning
Utbildningsnämnden beslut

Uppdrar till förvaltningen att till nämnden i juni föredra kompetensnivån
gällande hjärt- och lungräddning på våra förskolor och skolor i kommunen.
Redovisningen skall omfatta antal utbildade, deras placering, pågående
utbildningar, när dessa är genomförda samt planerade utbildningar, var och när
dessa skall genomföras. Friskolor ska erbjudas att deltaga i redovisningen.
Beslutsnivån

Utbildningsnämnden
Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar att förvaltningen till nämnden i juni föredrar
kompetensnivån gällande hjärt- och lungräddning på våra förskolor och skolor
i kommunen. Redovisningen skall omfatta antal utbildade, deras placering,
pågående utbildningar, när dessa är genomförda samt planerade utbildningar,
var och när dessa skall genomföras. Friskolor ska erbjudas att deltaga i
redovisningen.
Ingalill Gustavsson (S) yrkar att förvaltningen till nästa nämnd föredrar
kompetensnivån gällande L-ABC istället för hjärt- och lungräddning.
Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden bifaller Bladholms yrkande eller Gustavssons
yrkande och finner att nämnden bifaller Bladholms yrkande.
________
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Utbildningsnämnden 2015-04-23 § 43
Lärares löner och rekrytering
Utbildningsnämnden beslut

Ger förvaltningen i uppdrag att utreda rekryteringsincitament för att påskynda
rekrytering av behöriga lärare att fylla behoven som kan sägas identifierade
med ålders- och kompetensläge som är känt idag och kan bedömas uppstå i
närtid.
Utredningen skall redovisa lönelägen i jämförbara kommuner, bedömt
löneutveckling och konsekvenser av denna, föreslå individuella
utvecklingsplaner för olika lärargrupper, karriärtrapport med basen i
förstelärarsystemet.
Andra rekryteringsfrämjande idéer och tillämpningar från andra
verksamhetsfält får redovisas i utredningen. Utredningen skall redovisas innan
höstterminens början 2015.
Beslutsnivån

Utbildningsnämnden
Yrkanden

Allan Sooman (FP) yrkar att nämnden beslutar att förvaltningen utreder
rekryteringsincitament för att påskynda rekrytering av behöriga lärare att fylla
behoven som kan sägas identifierade med ålders- och kompetensläge som är
känt idag och kan bedömas uppstå i närtid.
Utredningen skall redovisa lönelägen i jämförbara kommuner, bedömt
löneutveckling och konsekvenser av denna, föreslå individuella
utvecklingsplaner för olika lärargrupper, karriärtrapport med basen i
förstelärarsystemet.
Andra rekryteringsfrämjande idéer och tillämpningar från andra
verksamhetsfält får redovisas i utredningen. Utredningen skall redovisas innan
höstterminens början 2015.
Ingalill Gustavsson (S), Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena
Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP) yrkar att
1. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en utredning kring nuläget i
löneutveckling och personalens utvecklingsmöjligheter i förskola och
skola.
I uppdraget redovisas lönelägen i jämförbara kommuner, bedömd
löneutveckling och konsekvenser av denna, befintliga individuella
utvecklingsmöjligheter för olika lärargrupper,
kompetensutvecklingsmöjligheter samt befintliga karriärmöjligheter.
Utredningsuppdraget redovisas innan höstterminen
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån utredningen kring
löneutveckling och utvecklingsmöjligheter utarbeta en
rekryteringsstrategi för olika lärargrupper.
Rekryteringsstrategin ska innehålla en handlingsplan för hur Värmdö
kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare och konkret presentera
rekryteringsfrämjande förslag samt innehålla de krav som regeringen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
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ställer på rekryteringsstrategin för lärare
http://www.regeringen.se/sb/d/19867/a/256594. Strategin ska redovisas
höstterminen 2015.
Ärendegång

Ordförande frågar om nämnden bifaller Soomans yrkande eller Gustavssons
m.fl.yrkande och finner att nämnden bifaller Soomans yrkande.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller Soomans yrkande röstar ja, den som bifaller Gustavssons
m.fl. yrkande röstar nej.
Följande röstar ja:
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Kerstin Egerblom (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C)
Följande röstar nej:
Ingalill Gustavsson (S) Henrik Paulsen (S), Marielle Forstadius (S), Helena
Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med sex ja-röster mot fem nej-röster bifalla Soomans
yrkande.
________
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