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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 76
Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista
gymnasieskolan 2016
Utbildningsnämndens beslut

Föreslår att uppräkning av programpriser samt prislista gymnasieskolan 2016
antas.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun ingår i Stockholms läns gymnasieregion som regleras av
samverkansavtal. Gymnasieregionens kommuner beslutar årligen om eventuell
uppräkning av programpeng för respektive utbildning. KSL:s styrelse
rekommenderar att programpriser samt förslag till prislista för år 2016 justeras
baserat på en genomsnittlig uppräkning om två procent. KSL:s
rekommendation föreslås antas.
Yrkanden

Linda Nygren (S) yrkar på att ”utbildningsnämnden föreslår att uppräkningen
av programpriser samt prislista gymnasieskola 2016 anpassas efter
kostnadsökningarna för samma år.”
Helena Valentin (V) och Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till Nygrens yrkande.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Nygrens yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag eller
Nygren m fl. yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs. Följande beslutsgång uppläses och godkänns: ” De som
bifaller förvaltningens förslag röstar ja, de som bifaller Nygrens m fl. yrkande
röstar nej.”
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C) röstar ja.
Linda Nygren (S), Henrik Paulsen (S), Susanne Forslund (S), Helena Valentin
(V) och Siv Strömbäck (MP) röstar nej.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
beslut med 6 ja-röster mot 5 nej-röster.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande skriftliga reservation:
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”Den socialdemokratiska gruppen är djupt oroad över alliansens förslag till till
programpriser och prislista för gymnasieskolan 2016. De föreslår en
uppräkning med 2 % samtidigt som den genomsnittliga kostnadsökningen
beräknas till 3.5% vilket innebär att samtliga gymnasieskolor underbudgeteras
redan från början. Då Gustavsbergs gymnasium redan går med underskott och
Värmdö gymnasiums lokalkostnader har ökat med 30% blir den ekonomiska
situationen ohållbar för kommunens gymnasieskolor.
Yrkande: Den socialdemokrtiska gruppen i utbildningsnämnden yrkar att
programpriser och prislista för gynasieskolan 2016 anpassas till de verkliga
kostnaderna. Då Värmdö kommun ingår i ett samverkansavtal med övriga
kommuner i Stockholms Län fanns en oro hos Alliansen att nämnden i och
med ett sådant beslut skulle gå emot avtalet. Den socialdemokratiska gruppen
anser dock att vi behöver sända en signal till övriga medlemmar i
samverkansavtalet att vi inte accepterar en besparing på bekostnad av
undervisningskvaliteten i Värmdös skolor. Även andra kommuner, exempelvis
Huddinge, har har sett samma problem som vi och därför frångått
kommunsamverkan och gjort egna ökningar.”
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Nygrens yrkande.
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser bekymmersamt på situationen för länets gymnasieskolor.
Dagens uppskrivning med ca 2 % motsvarar endast två tredjedelar av den
förväntade kostnadsökningen. När KSL beskrev de kommande
kostnadsökningarna var ännu inte underlaget med den höjda
arbetsgivaravgiften känd. Med tidigare besparingar under förra mandatperioden
är gymnasieskolorna satta under stark press, vilket kommer ge tydliga spår hos
ekonomin i såväl kommunala som friståendes skolor, vilket på längre
sikt kommer gå ut över undervisningskvaliteten. Det är synd att inte
kommunledningarna i alla länets kommuner inser allvaret och istället för att
försöka utveckla kvaliteten i gymnasieskolan, använder kommuner
gymnasieskolorna som en besparingspost som finansierar annan kommunal
verksamhet.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista
gymnasieskolan 2016
Rekommendation från KSL
Förslag till prislista för gymnasieskolan i Stockholms lön 2016
Beräkningsunderlag från KSL
Sändlista

KS
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 77
Återrapportering utifrån Skoldialogen
Utbildningsnämndens beslut

1. Föreslår att redovisningen godkänns.
2. Utvidgar Kyrkskolan till årskurs 4 höstterminen 2016 för att därefter
gradvis byggas upp till en F-6-skola under förutsättning att det finns ett
tillräckligt elevunderlag för att bedriva en undervisning av hög kvalitet.
3. Workshops ska genomföras under läsåret 2015/2016, där tjänstemän,
rektorer och politiker träffas för att gemensamt diskutera aktuella
kommunövergripande utvecklingsfrågor.
Beslutsnivå

1. Kommunstyrelsen
2. Utbildningsnämnden
3. Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Efter folkomröstningen om den nya skolorganisationen har två externa
konsulter på kommunens uppdrag genomfört en dialogprocess med bland annat
föräldrar och skolpersonal. Processen har redovisats i en slutrapport med ett
antal rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete och åtgärder.
Kommunstyrelsen överlämnade rapporten till utbildningsnämnden för
ställningstagande.
Yrkanden
Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag p.1 och p.3.
Henrik Paulsen (S) yrkar vidare att punkten 2 ersätts av: ”Att utöka Kyrkskolan
från dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod, dvs F-4 läsåret 16/17, F-5 17/18,
F-6 18/19.”
Henrik Paulsen (S) yrkar vidare på följande tillägg:
4. Att återinföra kontinuerligt återkommande dialogmöten mellan
föräldraföreningar samt föräldraråd och presidiet i nämnden samt
representanter från förvaltningen.
5. Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur skolgången i centrala
Gustavsberg kan förbättras för en mer sammanhållen skolgång med
kontinuitet och hög kvalitet.
6. Att den kommande kostutredningen kompletteras med att även utreda
måltidsmiljöns förbättringsmöjligheter.
7. Att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera översynen av
tilläggsbelopp med ett utvecklingsprojekt kring arbetet med barn i
behov av särskilt stöd inom ramarna för undervisningen.
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Siv Strömbäck (MP) yrkar att punkten 2 ersätts av” utöka Kyrkskolan från
dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod med start från ht 2016, genom att
utöka skolan med ett år i taget. Beslutet bygger på att vi uppdrar till
förvaltningen att utreda MPs förslag om extra medel för små enheter inom
förskola och grundskola och att Utbildningsnämnden senast mars 2016 beslutar
om en finansiering av detta, samt att frågan om att göra Kyrkskolan till en
kommunal friskola utreds och redovisas i Kommunfullmäktige senast juni
2016.”
Allan Sooman (FP) och Lars- Erik Wåhlström (FP) yrkar avslag på samtliga
yrkanden från Paulsen och Strömbäck.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bifalla p.1 och p.3. Ordföranden
finner att nämnden beslutar att bifalla p.1 och p.3.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
beslut p.2, Paulsens yrkande till p.2 eller Strömbäcks yrkande till p.2 och finner
att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Voterings begärs.
Ordföranden finner att förvaltningens förslag är huvudförslag. Paulsens
yrkande ställs mot Strömbäcks yrkande för att finna ett motförslag. Ordförande
finner att Paulsens yrkande blir motförslag.
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: ”Den som beslutar enligt
förvaltningens förslag p.2 röstar ja, den som beslutar enligt Paulsens yrkande
till p.2 röstar nej.
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C) röstar ja.
Linda Nygren (S), Henrik Paulsen (S), Susanne Forslund (S) och Helena
Valentin (V) röstar nej.
Siv Strömbäck (MP) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
beslut i punkten 2 med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår från att rösta.
Ordföranden frågar sedan om nämnden beslutar att avslå eller bifalla Paulsens
tilläggsyrkanden och finner att de avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:
”Vi ser resultaten från skoldialogen som en oerhört viktigt del i Värmdö
kommuns fortsatta kvalitetsutvecklingsarbete för den kommunala grundskolan
och önskar att ta fler initiativ än de som alliansen tagit men avstamp från denna
undersökning. Vi välkomnar att alliansen backat när det gäller kravet på att
Kyrksskolan ska vara en F-6 skola. Ett krav som vi ställt och drivit sedan
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-08

Sid 7 av 28

beslut om nedläggning av åk 4-5 fattades på mycket vaga och instabila grunder
2013. Det är sorgligt att så mycket tid och skattemedel har gått åt till ett
förhastat och felaktigt beslut som dessutom möttes av stora proteseter redan
2012.
I alliansens yrkande om kyrkskolan finns det dock tvetydigheter: 1. Vart går
gränsen för “tillräckligt elevunderlag”? I tjänsteskrivelsen refereras till 22-25
elever per klass. Kommer detta innebära att detta krav ställs för varje klass som
skolan har eller ser man på det totala elevantalet på skolan? Det blir mycket
märkligt att i ett politiskt beslut särskilt poängtera detta för just Kyrkskolan när
det inte formuleras på samma sätt för andra skolor. Vidare anser vi att det är på
sin plats att tydligare precisera när dessa klasser ska införas. Tydlighet i
besluten är avgörande i det här läget för att föräldrar som ska välja skola,
känner sig trygga och säkra på skolans långsiktighet. Därför yrkade vi “Att
utöka Kyrkskolan från dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod, dvs F-4 läsåret
16/17, F-5 17/18, F-6 18/19.”
För att stärka dialogen och kommunikationen föreslog vi dessutom att vi skulle
återinföra kontinuerligt återkommande dialogmöten mellan föräldraföreningar
samt föräldraråd och presidiet i nämnden samt representanter från
förvaltningen. Vi beklagar att alliansen inte ser behovet i denna typ av dialog.
Utifrån ett organisationsperspektiv anser vi att en central fråga som återstår att
lösa är hur skolgången i centrala Gustavsberg kan förbättras för en mer
sammanhållen skolgång med kontinuitet och hög kvalitet. Vi ser stora
utmaningar med ett elevtapp till bland annat Nacka i åk 4 som en effekt av att
en bra och sammanhållen skolgång idag saknas. Vi förelog att en utredning bör
tillsättas för att analysera och komma med förslag på hur denna situation kan
lösas. Inte heller detta såg alliansen behov av.
En viktigt fråga för föräldrarna i skoldialogen var måltidsmiljön där man kan
identifiera stora utvecklingsmöjligheter för kommunen. Vi föreslog där för att
man i den kommande kostutredningen kompletteras med att även utreda
måltidsmiljöns förbättringsmöjligheter. Dessvärre fick vi inte stöd för förslaget
av alliansen.
Den i särklass viktigaste frågan som föräldrarna dessutom uttryckte sin stora
oro och missnöje med var hur kommunens skolor arbetar med stöd. Just nu
pågår en översyn av hur kommunen arbetar med tilläggsbelopp och
kommungemensamma grupper. Men den delen av stödet som ska genomföras
inom ramarna för den ordinarie undervisning är inte med i den utredningen.
Därför yrkade vi att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera översynen av
tilläggsbelopp med ett utvecklingsprojekt kring arbetet med barn i behov av
särskilt stöd inom ramarna för undervisningen. Det är mycket beklagligt att inte
alliansen gick med på detta yrkandet i nämnden då situationen för många barn i
behov av stöd inom ramarna för ordninarie undervisning är långt
otillfredsställande i dag.”
Miljöpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
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”Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag gällande Kyrkskolan.
Miljöpartiet har efter folkomröstningen om den nya skolorganisationen lagt en
motion där vi vill stärka stödet för mindre skolor och föreslå att det ges
möjlighet till att inrätta kommunala friskolor för att ge medborgarna ett större
lokalt inflytande. Föräldra- och medborgarengagemanget visar att flera skolor
har en outnyttjad potential. I skol- och kommunallagen ges utrymme för att
inrätta kommunala friskolor där företrädare för barnens eller elevernas
vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingår i den lokala styrelsen. I
motionen föreslår vi att förvaltningen utreder möjligheten att inrätta
kommunala friskolor, ett självförvaltningsorgan med egen lokal styrelse
underställd utbildningsnämnden. Vi föreslog också att man skulle utreda och
redan i samband med budget 2015 införa ett stöd, i form av ersättning och/eller
organisatoriskt, för mindre förskolor och skolor i Värmdö kommun.
För att trygga Kyrkskolans framtid som en F – 6 skola behöver vi ge möjlighet
till extra medel för små enheter. Elevunderlaget är för närvarande inte särskilt
högt och det kan bli väldigt osäkert när man som Alliansen föreslår att
förutsättningen ska vara att det finns ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva
en undervisning med hög kvalitet. Vad är tillräckligt elevunderlag för
Kyrkskolan?
Vi i Miljöpartiet föreslår därför
- att utöka Kyrkskolan från dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod med
start från ht 2016, genom att utöka skolan med ett år i taget. Beslutet
bygger på att vi uppdrar till förvaltningen att utreda MPs förslag om
extra medel för små enheter inom förskola och grundskola och att
Utbildningsnämnden senast mars 2016 beslutar om en finansiering av
detta, samt att frågan om att göra Kyrkskolan till en kommunal friskola
utreds och redovisas i Kommunfullmäktige senast juni 2016.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Återrapportering utifrån Skoldialogen
Rapport: Återrapportering utifrån Skoldialogen
Sändlista

KS
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 78
Utvärdering av barnomsorg på obekväma tider
Utbildningsnämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att senast under december månad ge
förslag på en ny organisation av barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid revideras enligt
framtaget förslag, punkt 1.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

En utvärdering har genomförts av hur organisationen av barnomsorg på
obekväm arbetstid har fungerat. Resultatet visar på att organisationen av
verksamheten behöver förändras.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S), Siv Strömbäck (MP) och Helena Valentin (V) tilläggsyrkar
att barnomsorg på obekväm arbetstid ska också omfatta barn vars
vårdnadshavare studerar eller har praktik på obekväm tid.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Strömbäcks yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden frågar nämnden om Paulsens m.fl. tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande beslutsgång uppläses och godkänns: ”Den som
avslår Strömbäcks yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar nej.”
Följande röstar ja:
Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik
Wåhlström (FP), Ulrik Lindgren (KD) och Johan Linander (C)
Följande röstar nej:
Linda Nygren (S), Henrik Paulsen (S), Susanne Forslund (S), Helena Valentin
(V) och Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå Pauelsen m.fl.
tilläggsyrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande skrifliga reservation:
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” Barnomsorg på obekväma tider har inte blivit någon succé vad avser antalet
användare av tjänsten. För de som använder tjänsten kan den emellertid vara av
avgörande betydelse för att de ska kunna sköta sitt arbete. Tankar finns därför
om att tjänsten ifråga ska kunna tillhandahållas i nyttjarens bostad. Förslaget
till beslut var därför att förvaltningen ska ges i uppdrag att ge förslag på hur en
ny organisation kan se ut. Till ärendet fanns bifogat ett förslag till reviderade
riktlinjer. Vid studium av det bifogade dokumentet framgår det emellertid att
dokumentet avser nu gällande riktlinjer. Av dessa riktlinjer framgår det att
”Vårdnadshavare som studerar eller har praktik på obekväma tider beviljas inte
barnomsorg på obekväm arbetstid”.
Såsom varandes ett parti som bejakar arbetslinjen, det vill säga att de som kan
arbeta även gör det, finner vi denna inskränkning som mycket märklig. Även
om studier inte bedrivs nattetid så kan de bedrivas på kvällstid utanför ramtiden
för den dagliga verksamheten. Eftersom studier är ett förstadium till arbete,
och ofta ett nödvändigt krav för att få arbete, menar vi att denna inskränkning
försvårar för folk att få ett arbete. Det ligger inte i samhällets intresse.
Detsamma gäller för praktik, där poliser och sjukvårdspersonal är exempel på
yrkeskategorier där nattjänst är ett vanligt inslag i praktiken. Inte heller denna
inskränkning ligger i samhällets intresse.
Mot bakgrund av det ovan sagda yrkade vi på att utredningens uppdrag ska
innefatta att barnomsorg på obekväm arbetstid även ska tillhandahållas de som
studerar eller har praktik på obekväm arbetstid. Till vår stora förvåning
motsatte sig majoriteten förslaget trots att det i denna majoritet ingår ett parti
som kallar sig för det nya arbetarpartiet. Det är därmed uppenbart att det
föreligger en stor skillnad mellan partierna vad avser de som bara pratar och de
som även ser till att verkställa det de pratar om. Vi låter oss emellertid inte
nedslås av majoritetens dåliga förståelse för vad som skapar arbeten utan
kommer att återkomma då ärendet, senast i december, ska upp till beslut i
nämnden.”
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget m.fl. yrkande.
Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
” Miljöpartiet har varit drivande i att barnomsorg på obekväm arbetstid har
genomförts och kan erbjudas föräldrar med behov av barnpassning på andra
tider av dygnet än dagtid. Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska en
kommun sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 201211-21 om riktlinjer för barnomsorg på obekväma arbetstider som därefter
trädde i kraft 2013. Vid en enkätförfrågan var det så många som upp till ca
400 som anmält behov av barnomsorg på obekväm tid. Efter att kommunen
ändrade öppettiderna till mellan kl. 06.30 – kl. 18.30 har behovet om
övernattning minskat avsevärt. För de få barn vars föräldrar anmält behov av
övernattning har det enligt förvaltningens utvärdering inte fungerat så bra. Dels
har man haft svårt att rekrytera personal och dels har det varit svårt med
planeringen då föräldrar fått schemaändringar på kort varsel. Det som förvånar
är att det inte är fler som är i behov av barnomsorg på obekväm tid med tanke
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på alla föräldrar som arbetar under sena kvällar eller hela nätter inom t.ex.
sjukvården, kollektivtrafiken eller handeln. En orsak kan vara att informationen
om att kunna få barnomsorg på obekväm tid inte kommunicerats ut tillräckligt
tydligt till föräldrarna. Det är bra att man nu följer upp utvärderingen och ser
över den organisation man har för verksamheten och förhoppningsvis också ser
över informationen till föräldrarna i samband med det. Miljöpartiet anser det
viktigt att också vårdnadshavare som studerar på kvällstid eller har praktik på
obekväm tid omfattas av barnomsorg på obekväm tid.
Miljöpartiet yrkar därför på följande tilläggsförslag under punkt 2:
Barnomsorg på obekväm arbetstid ska också omfatta barn vars vårdnadshavare
studerar eller har praktik på obestämt tid.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Utvärdering av barnomsorg på obekväma tider 2015-09-18
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
Sändlista

Munkmora förskola
Ängens förskola
_______
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 79
Upphörande av Riktlinjer för skolbarnomsorg
Utbildningsnämndens beslut

Riktlinjer för skolbarnomsorg upphör.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Vid en översyn av kommunens styrdokument inom ramen för utbildningsfrågor
visar det sig att fritidshemmet är den enda skollagsstyrda verksamhet som har
särskilda riktlinjer som reglerar verksamhetens praktik. Nuvarande riktlinjer
för fritidshemmet är en uppräkning av ouppdaterad lagstiftning på området och
adderar därigenom ingenting utöver vad verksamheterna är ålagda att
genomföra enligt befintlig skollag, läroplan samt övriga nationella
styrdokument.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Upphörande av riktlinjer för skolbarnomsorg, 2015-08-31
Riktlinjer för skolbarnomsorg
Sändlista

Kommunala grundskolor
Författningssamling
_______
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 80
Redovisning av utvecklingsarbete kring tilläggsbelopp och
kommungemensamma grupper
Utbildningsnämndens beslut

Godkänner redovisning av utvecklingsarbete kring tilläggsbelopp och
kommungemensamma grupper.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Under våren 2015 genomfördes en förstudie om kommunens hantering av
tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper. Förstudien initierades
som en del av kommunens kontinuerliga utvecklingsarbete kring stödsystemet
för barn och elever med särskilda behov men också till följd av de
organisatoriska förändringar som implementerades 2014/2015 med en ny
nämnds- och förvaltningsorganisation. Syftet med en förstudie skulle vara att
identifiera möjligheter att förbättra den övergripande hanteringen av
tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper i Värmdö kommun
och att undersöka eventuella behov av ytterligare kommungemensamma
grupper. Rapporten skulle utgöra en nulägeskartläggning och ett underlag för
prioritering av fortsatta utvecklingsåtgärder.
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att se över ett alternativt
och förenklat förfarande av ansökan om tilläggsbelopp vid återkommande
ansökningar för samma individer.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Aasebys yrkande och bifall till
förvaltningens förslag.
Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Helena Valentin (V) yrkar bifall till S yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till
beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden frågar nämnden om Aasebys tilläggsyrkande bifalles eller avslås
och finner att det avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi är mycket positiva till att kommunen, efter många års undfallenhet och
duckande i frågan, tagit tag i frågan om tilläggsbelopp och
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kommungemensamma grupper och vi välkomnar det utvecklingsarbete som
påbörjats.
I utredningen som ligger till grund för utvecklingsarbetet ger man kommunen
rekommendationen att förändra systemet med ständigt förnyade ansökningar
om tilläggsbelopp för elever som har permanent och långvarig
funktionsnedssättning. Det förvånar oss att man inte går på konsultrapportens
linje då dessa signaler varit tydliga även från berörda verksamheter utan vill att
ALLA elever med tilläggsbelopp måste söka om VARJE år för att få stöd.
Detta betyder i praktiken att en elev kan vara beviljad tilläggsbelopp (vilket
konkret innebär en extra resursperson som hjälper den att klara sin skolgång)
ett år, men nästa år bli av med densamma även om man har en permanent och
långvarig funktionsnedsättning. Ovissheten och kortsiktigheten blir i sig ett
hinder för dessa elevers utveckling. Därför föreslog vi att förvaltningen ges i
uppdrag att se över ett alternativt och förenklat förfarande av ansökan om
tilläggsbelopp vid återkommande ansökningar för samma individer. Vi ser att
det finns företrädare hos alliansen som instämmer med vår analys och vi kan
bara beklaga att vi inte fick gehör i denna fråga.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Redovisning av utvecklingsarbete kring tilläggsbelopp och
kommungemensamma grupper, 2015-08-31
Förstudie om Värmdö kommuns hantering av tilläggsbelopp och
kommungemensamma resursgrupper
Sändlista

Kommunala förskolor och skolor
Fristående förskolor och skolor
__________
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 81
Indikatorer inom utbildningsnämndens ansvarsområde
Utbildningsnämndens beslut

Tar informationen om arbetet med indikatorer inom utbildningsnämndens
ansvarsområde till protokollet.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens styrmodell ska förvaltningen sätta indikatorer för
att kontinuerligt kunna följa utvecklingen med avseende på
utbildningsnämndens effektmål.
Förvaltningen informerar om vilka indikatorer som avses användas för att följa
utvecklingen av effektmålen. Indikatorerna täcker samtliga av nämndens
effektmål.
Mätning av indikatorer och analys av måluppfyllelsen kommer att ske inom
ramen för utbildningsnämndens del- och helårsredovisning.
Yrkande

Marie Bladholm (M) yrkar att nämnden beslutar att ta informationen om
arbetet med indikatorer inom utbildningsnämnden ansvarsområde till
protokollet.
Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Bladholms yrkande
och finner att det bifalles.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Indikatorer inom utbildningsnämnden ansvarsområde
Indikatorer till Utbildningsnämndens effektmål
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” Det är mycket olyckligt att nämnden inte har något inflytande över hur våra
mål ska mätas. När vi sätter upp mål som till exempel: “Eleverna och barnen
skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare”
och inte en enda av indikatorerna tar upp behörigheten hos lärare eller andelen
förskolelärar blir det mycket konstigt. Att dessa nyckeltal redovisas på annat
håll är inte önskvärt. Ska vi kunna styra och leda med målen som utgångspunkt
måste även indikatorerna vara relevanta och politiskt förankrade. Annars blir
vår måluppföljning inte effektiv under året i BUPar och i
verksamhetsberättelsen.
Inför framtiden föreslår vi att indikatorerna även fattas beslut om av politiken.”
__________
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 82
Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016
Utbildningsnämndens beslut

Fastställer följande torsdagar; 4/2, 17/3, 21/4, 16/6, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12
kl. 09.00 för sammanträden i nämnden 2016,
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för 2016 utgår från torsdagar som ordinarie
sammanträdesdag med anpassningar för de andra nämnderna i kommunen.
Hänsyn är tagen till:
 Preliminära tider för ekonomirapportering 2016
 Sportlov vecka 9
 Påsklov vecka 12 och 13
 Kristihimmelsfärd 5 maj
 Midsommarafton 24 juni
 Höstlov vecka 44
Yrkanden

Siv Strömbäck (MP) yrkar att sammanträdena ska börja kl. 13.00.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Strömbäcks yrkande.
Marie Bladholm (M), Karin Aaseby (S) samt Helena Valentin (V) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt Strömbäcks yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Handlingar

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016, 2015-09-15
Sändlista

Nämndsekretariatet
Kontaktcenter
Kommunikationsavdelningen
__________
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 83
Ö-skolorna och skärgårdsbidraget
Utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att belysa hur skärgårdsbidraget kommer elever
och barn till del på våra ö-skolor.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Nytt ärende väcks från alliansen.
Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att belysa hur
skärgårdsbidraget kommer elever och barn till del på våra ö-skolor.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Bladholms yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.
Sändlista

Avdelning för styrning och kvalitet.
________
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 84
Skolpoliser vid grundskolorna
Utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda återinförandet av skolpoliser runt
omkring våra grundskolor i Värmdö kommun.
Beslutsnivå

Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Nytt ärende väcks från alliansen.
Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda
återinförandet av skolpoliser runt omkring våra grundskolor i Värmdö
kommun.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Bladholms yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.
Sändlista

Avdelningen för styrning och kvalitet.
________
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 85
Sektorchef informerar
-

Sommarskola 2015, 41 elever från åk 6-9.
Slutrapport om grundplaceringsområden i Värmdö kommun.
Farstavikens skola/Kvarnbergets ombyggnad är påbörjad.
Ed Camp, kollegialt lärande på Farstavikens skola den 7 oktober för
förskoleklassen och fritidshemmen.
Skolinspektionens rapporter från tillsyn 2015. Återrapportsmöte den
19/11 kl. 13.

______
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 86
Delgivningar oktober 2015
Utbildningsnämndens beslut

Delgivningarna noteras.
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
89
skolskjuts - Södra
Kopparmora
2015UTN/03 Överklagan av
83
skolskjutsbeslut
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
61
skolskjuts - Farstavikens
skola
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
65
skolskjuts - Viks skola
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
59
skolskjuts - Torsby
2015UTN/03 Överklagan skolskjutsbeslut
58
Södra Kopparmora
2015UTN/03 Överklagan av beslut om
91
skolskjuts med SL-kort
2015UTN/03 Tillsynsrapport förskolan
88
Antistilla AB
2015UTN/03 Tillsynsrapport Förskolan
87
Gustaf
2015UTN/03 Tillsynsrapport förskolan
86
Varglyan
2015UTN/03 Tillsynsrapport Förskolan
85
Grindstugan
2015UTN/03 Tillsynsrapport Östra
84
Ekedals förskola
2015UTN/03 Överklagan skolskjutsbeslut
82
2015UTN/03 Överklagande av beslut:
98
skolskjuts- Södra
Kopparmora
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
97
skolskjuts – Ingarö
2015UTN/03 Överklagan av beslut:
99
skolskjuts – Internationella
Engelska Skolan i Nacka
2015UTN/03 Beslut:Ansökan om
00
godkännande som
huvudman för nyetablering
av en fristående
gymnasieskola:
Medborgarskolan
Stockholmsregionen/Kultur
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ama gymnasium

2015UTN/04 Beslut: fast årlig avgift för
16
livsmedelskontroll:Djurösku
tans förskola
2015UTN/03 Beslut: fast årlig avgift för
25
livsmedelskontroll:
Djurhamns förskola
2015UTN/04 Livsmedel- och
09
miljöinspektion 2015:
Dalstugans förskola
2015UTN/04 Överklagan av beslut:
00
skolskjuts
15UTN/176 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för en
nyetablering av en
fristående gymnasieskola
vid Elunskapsborgen
Stockholm i Stockholms
kommun
15UTN/243 Beslut i ärende Ansökan om
godkännande som
huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning
inom idrotterna MMA och
Thaiboxning vid Stockholms
idrottsgymnasium
15UTN/205 Beslut om vidaredelegation
2015UTN/03 Dom i mål överklagan
44
tilläggsbelopp Lemshaga
akademi, avslår
överklagandet
2015UTN/04 Överklagan av beslut:
04
skolskjuts – Viks skola
2015UTN/04 Överklagan av beslut:
03
skolskjuts – Skolan Lär
2015UTN/03 Dom i mål överklagan
42
tilläggsbelopp Lemshaga
akademi, avslår
överklagandet
15UTN/160 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid
Framtidsgymnasiet
Stockholm
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Vårdnadshavare
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Skolinspektionen

2015-09-04

Skolinspektionen

2015-09-07

Avdelning styrning och
kvalitet
Förvaltningsrätten i
Stockholm

2015-09-08

Vårdnadshavare

2015-09-09

Vårdnadshavare

2015-09-09

Förvaltningsrätten i
Stockholm
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2015UTN/04 Överklagan av beslut:
07
skolskjuts
15UTN/198 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för utökning av
befintlig fristående
gymnasieskola vid Sjölins
Gymnasium Södermalm
15UTN/246 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för särskild
variant av
gymnasieutbildning
Kristofferskolan
15UTN/250 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
riksrekryterande estetisk
spetsutbildning för estetiska
programmet inriktning
musik Nordiska
Musikgymnasiet
15UTN/244 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning
inom idrotten Tennis vid
Stockholms
Idrottsgymnasium
15UTN/242- Beslut: Ansökan om
4
godkännande som
huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning
inom idrotten Rugby vid
Stockholms
Idrottsgymnasium
15UTN/247 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för särskild
variant inom det estetiska
området vid Kulturama
gymnasium Odenplan
15UTN/168 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid
Stockholms
Idrottsgymnasium
15UTN/169 Beslut: Ansökan om
godkännande som
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Skolinspektionen

2015-09-11

Skolinspektionen
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Skolinspektionen
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Skolinspektionen

2015-09-11

Skolinspektionen

2015-09-11

Skolinspektionen

2015-09-11

Skolinspektionen
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Skolinspektionen
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15UTN/245

2015UTN/03
61
2015UTN/03
65
15UTN/161

15UTN/164

15UTN/163

2015UTN/04
10
2015UTN/04
11
15UTN/224

15UTN/223

15UTN/159
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huvudman för
gymnasieskola vid Viktor
Rydberg gymnasium
Jarlaplan
Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning
vid fristående
gymnasieskola: Stockholms
Idrottsgymnasium
Dom skolskjuts –
Farstavikens skola, avslår
överklagandet
Dom skolskjuts – Viks skola,
avslår överklagandet
Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid JENSEN
gymnasium Internationella
Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid Distra
Bygg Gymnasium
Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid Teknik &
Servicegymnasiet
Stockholm
Tillsynsrapport Förskolan
LÄR
Tillsynsrapport Grantomta
Montessoriförskola
Beslut: ansökan om
godkännande som ny
huvudman för
gymnasieskolan Hermods
Design och Construction
Beslut: ansökan om
godkännande som ny
huvudman för
gymnasieskolan Hermods
gymnasium AB
Beslut: ansökan om
godkännande som
huvudman för utökning av
befintlig fristående
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Skolinspektionen

2015-09-11

Förvaltningsrätten i
Stockholm

2015-09-14

Förvaltningsrätten i
Stockholm
Skolinspektionen

2015-09-14

Skolinspektionen

2015-09-14

Skolinspektionen

2015-09-14

Förskolan LÄR

2015-09-15

Grantomta
Montessoriförskola
Skolinspektionen

2015-09-15

Skolinspektionen

2015-09-16

Skolinspektionen

2015-09-16

2015-09-14

2015-09-16
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gymnasieskola:
Kunskapsskolan
2015utn/035 Konsulttjänst för
4
genomförande av förstudie
om olovlig/oroväckande
skolfrånvaro
2015UTN/04 Begäran om yttrande:
15
Anmälan om
skolsituationen för elev vid
Hemmestaskolan
2015UTN/04 Överklagande av beslut:
14
skolskjuts - Brunns skola
15UTN/219 Beslut: ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasiesärskola vid
Häggviks gymnasium södra
15UTN/166 Beslut: ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid Häggviks
gymnasium södra
2015UTN/04 Beslut efter
24
Skolinspektionens tillsyn
2015: Kullsvedsskolan
15UTN/158 Beslut: ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid
Stockholms Internationella
Restaurangskola
15UTN/199 Beslut: ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid Olympen
gymnasium
2015UTN/04 Tillsynsrapport
12
Ängsblommans förskola
2015UTN/04 Överklagan av beslut:
20
skolskjuts - Saltarö
2015UTN/04 Överklagan av beslut:
19
skolskjuts - Saltarö
15UTN/165 Beslut: Ansökan om
godkännande som
huvudman för
gymnasieskola vid Praktiska
Bromma
15UTN/165 Beslut: Ansökan om
godkännande som
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Oxford Research

2015-09-16

Skolinspektionen

2015-09-17

Vårdnadshavare

2015-09-17

Skolinspektionen

2015-09-18

Skolinspektionen

2015-09-18

Skolinspektionen

2015-09-21

Skolinspektionen

2015-09-21

Skolinspektionen

2015-09-22

Ängsblommans förskola 2015-09-23
Vårdnadshavare

2015-09-23

Vårdnadshavare

2015-09-23

Skolinspektionen

2015-09-28

Skolinspektionen

2015-09-28

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-08
huvudman för
gymnasieskola vid Praktiska
Bromma
2015UTN/03 Dom i mål om skolskjuts,
82
avslår överklagandet
2015UTN/03 Dom i mål om skolskjuts,
81
avslår överklagandet
2015UTN/03 Slutrapport: Skolornas
49
grundplaceringsområden i
Värmdö kommun
Protokoll från samråd i
samverkansgrupp
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Förvaltningsrätten i
Stockholm
Förvaltningsrätten i
Stockholm
Sweco Strategy

2015-09-29

Samverkansgrupp
utbildning

2015-09-30

2015-09-29
2015-09-30

Anmälan om kränkande behandling 2015-08-27 – 2015-09-30

ID
4175
4192
4205

Ärendet gäller
Hemmesta
Ösby
Hemmesta

Status utredning
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår

Registrerat
2015-08-28
2015-08-31
2015-09-01

Utredning klar - ingen uppföljning
behövs

2015-09-02

Utredning klar - ingen uppföljning
behövs
Utredning pågår

2015-09-02
2015-09-04

Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår

2015-09-09
2015-09-09
2015-09-09
2015-09-09
2015-09-09
2015-09-11

4308 Munkmora

Utredning klar - ingen uppföljning
behövs

2015-09-16

4312
4341
4346
4357
4360

Munkmora
Hemmesta 6-9
Fågelvik
Hemmesta 6-9
Munkmora

Utredning klar - ingen uppföljning
behövs
Utredning pågår
Utredning klar - uppföljning krävs
Utredning pågår
Utredning pågår

2015-09-16
2015-09-22
2015-09-22
2015-09-23
2015-09-23

4365
4366
4367
4379

Vik
Hemmesta 6-9
Hemmesta 6-9
Hemmesta 6-9

Utredning klar - ingen uppföljning
behövs
Utredning pågår
Utredning pågår
Utredning pågår

2015-09-24
2015-09-24
2015-09-24
2015-09-25

4211 Vik
4215 Kullsvedsskolan
4224 Hemmesta
Ungdoms- och
4242 fritidsenheten
4248 Ösby
4249 Ösby
4251 Ösby
4253 Kullsvedsskolan
4267 Ösby

_______
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Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 87
Delegationsbeslut oktober 2015
Utbildningsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras.
Beslut, Del Delegation
datum nr

Delegat

Dnr

13.3 Beslut om antagning vid
senare tidpunkt

R Christina
Ahlgren

15utn/163

13.7 Beslut om byte av studieväg

R Christina
Ahlgren

15utn/163

14.2 Beslut om mottagande av elev
från annan skola i
samverkansområdet för att
fullgöra påbörjad utbildning
14.4 Beslut om individuellt
–
anpassat studieprogram

R Christina
Ahlgren

15utn/163

R Christina
Ahlgren

15utn/163

14.5 Beslut om antagning efter fri
–
kvot

R Christina
Ahlgren

15utn/163

2.3.2 Fastställande av tilläggsbelopp
förskolan: Solbackens förskola

Chef 1 Pia
Andersen

2015utn/0315

201509-04

2.3.2 Fastställande av tilläggsbelopp
förskolan: Långviks förskola

Chef 1 Pia
Andersen

2015utn/0315

201509-17

2.3.2 Fastställande av tilläggsbelopp
grundskolan: Vittra Sjöstaden

Chef 1 Pia
Andersen

2015utn0298

2.3.2 Fastställande av tilläggsbelopp
gymnasiet: Gustavsbergs
gymnasium
20157.2 Plan mot kränkande
09-09
behandling: Långviks förskola,
Blåsippans förskola och
Värmdöviks förskola
201511.7 Placering i kommunal
08-19 –
grundskola: Värmdö
2015skärgårdsskola
09-14

Chef 1 Pia
Andersen

2015utn0297

Chef 3
Lotta
Österman
Eriksson
Chef 3
Lena
Möllerstedt

15utn/143

201506-22
201509-21
201506-22
201509-21
201506-22
201509-21
201506-22
201509-21
201506-22
201509-21
201509-04

–

–

–

201509-24
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15utn/119

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-08
201511.7 Placering i kommunal
08-15 –
grundskola: Värmdö
2015skärgårdsskola
08-27
1.11 Beslut om omprövning ska
ske: skolskjuts

Chef 3
Lena
Möllerstedt

15utn/119

H Christian
Forssander

201509-09

Chef 1 Pia
Andersen

2015utn/0358,
0359, 0365,
0361, 0375,
0382, 0400,
0370, 0371,
0372, 0397,
0381, 0373,
0389, 0398,
0399
2015utn/0334

201509-08

201508-28

201509-29

1.4

Yttrande om Överklagan
tilläggsbelopp Grantomta
Montessori
1.18 Prövning enligt offentlighets
och-sekretesslagen om
utlämnande av allmänna
handlingar eller uppgift ur
allmän handling samt
uppställande av förbehåll vid
utlämnande av allmän
handling.
7.1 Beslut om att person som ej
uppfyller
legitimations/behörighetskrav
får bedriva undervisning i mer
än 6 mån upp till 1 år:
Farstavikens skola
1.4 Yttrande om Redovisning av
vidtagna åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut om
föreläggande skolsituation för
elev vid Djurö skola och
Hemmestaskolan

____
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NS Malin
Nyberg

2015utn/0402

Chef 3
Birgitta
Ulvered

15utn/233

Chef 2
Mats
Lundström

15utn/16

VÄRMDÖ KOMMUN
Utbildningsnämnden
Dnr 15UTN/133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-08

Sid 28 av 28

Utbildningsnämnden 2015-10-08 § 88
Övriga frågor
Siv Strömbäck (MP) frågar ordf. Marie Bladholm (M) om en ny plan för
verksamhetsbesök. Bladholm svarar att ärendet kommer att återkomma till
nämnden senare.
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