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Delårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/5
BUN AU § 31

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2022:1 inklusive bilagor godkänns.
• Förvaltningen får i uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma
med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett
förbättrat resultat.
• Nämnden äskar hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag på 8,1 miljoner för
verksamhetsåret 2022 till följd av avvikelse mellan budgeterat och verkligt
elevflöde motsvarande 177 barn och elever.
•

Två stora händelser har påverkat nämndens verksamheter allra mest. Dels
fortsatt hantering av en fortfarande pågående pandemi, dels det sedan en dryg
månad tillbaka pågående kriget i Ukraina. Pandemin ledde till rekordhöga
sjuktal under januari och februari och kriget i Ukraina har lett ett ökat
flyktingmottagande. Båda händelserna har sin påverkan på både verksamhet
och ekonomi. Sjuklöneersättning utgår till och med mars månad och hur
ersättningsfrågorna kommer att lösas för flyktingmottagandet är ännu oklart.
Oavsett det ekonomiska perspektivet som skapar osäkerhet kring
prognosarbetet så hanterar verksamheterna den här humanitära katastrofen på
ett mycket bra sätt. Nämndens verksamheter har en god beredskap för
mottagandet. Eskaleringsplaner är framtagna för olika scenarier.
Prognosen för helåret 2022 visar ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor.
Förskolan, grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör
gör ett negativt resultat. Övriga avdelningar visar ett positivt resultat.
Periodens resultat ökar från 2,4 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har förbättrats med 10,1 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 1,6 miljoner kronor och motsvarar
en halv procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 2,2 procent och
intäkterna 4,8 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 757
000 kronor och avser nio färre barn och elever.
Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse
motsvarande 8,9 miljoner kronor och avser 186 fler barn och elever.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
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Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming och intendent Wivi-Anne
Cedergren
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden följer förvaltningens
förslag till beslut och godkänner delårsrapport 2002:1 inklusive bilagor samt att
förvaltningen ges i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med
åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat
resultat.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår även att nämnden äskar hos
Regionfullmäktige om tilläggsanslag på 8,1 miljoner för verksamhetsåret 2022
till följd av avvikelse mellan budgeterat och verkligt elevflöde motsvarande 177
barn och elever.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att det vinner
bifall.
Oscar Lindster föreslår med instämmande av S-V-MP-gruppen att nämnden
begär tilläggsanslag om ytterligare 8,9 miljoner, vilket motsvarar prognostiserad
negativ avvikelse för den köpta huvudverksamheten.
Ordförande ställer proposition på Oscar Lindsters förslag och finner att det
avslås.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja
för att avslå Oscar Lindsters förslag och Nej för bifall till Oscar Lindsters
förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster och Oscar
Lindsters förslag avslås därmed.
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö
(M), Michaela Challnius (M), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar
ja. Linus Gränsmark (S), Oscar Lindster (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren
(S), Lena Lind (MP) och Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
Delårsrapport 1 BUN
BUN Sammanställning per RO
Skickas till
Regionstyrelsen
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Månadsrapport april

Ärendenummer: BUN 2022/5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Nämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om godkännande av
månadsrapport april.

Månadsrapport april ska skickas till regionstyrelsen den 12 maj. Underlag för
rapporten finns inte tillgängligt i tid för att färdigställa rapporten till nämndens
sammanträde den 19 april. Eftersom nämnden sammanträder igen först den 13
juni ger nämnden arbetsutskottet i uppdrag att besluta om rapportens
godkännande.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden delegerar till
arbetsutskottet att besluta om godkännande av månadsrapport april.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-05
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Rapport. Byggnation Alléskolan

Ärendenummer: BUN 2018/962
BUN AU § 32

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Rapporten godkänns

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har gett i uppdrag till
teknikförvaltningen (TKF) att bygga ny skola enligt
funktionsstudier/lokalprogram och slutfört förfrågningsunderlag.
Målsättningen är att skolan ska tas i bruk till höstterminen 2024.
Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av grundskola pågår. Tekniska
nämnden (TN) har den 30 mars 2022 beslutat att anta budet från Wisab AB
som totalentreprenör för nybyggnation av Alléskolan.
Ärendebeskrivning

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal
elever i Visby. I dag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen.
Skolan är i flera avseenden i eftersatt skick.
UAF gav i uppdrag till TKF att projektera för en om- och tillbyggnad av
Alléskolan för ca 350 elever (grundskola F-6, 2 paralleller). Projekteringen
påvisade att riva och bygga nytt, i stället för om- och tillbyggnad, var det mest
kostnadseffektiva sättet att utföra uppdraget på.
Nytt inriktningsbeslut från barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15 (BUN
§90) innebär att uppdraget ändras till att projektera för en nybyggd skola vilket
inkluderar rivning av befintlig byggnad. Entreprenadform ändras från att vara
utförandeentreprenad till totalentreprenad.
Beräknad inflyttning och evakuering

För att genomföra rivning och nybyggnation behöver skolans verksamhet
evakueras till de tillfälliga paviljonger som finns uppställda på Södervärnskolan.
Inflyttning kan ske efter att Södervärnskolans elever har lämnat paviljongerna.
Detta bör enligt tidplan för ventilationsprojektet på Södervärnskolan kunna ske
under sommaren 2022. Rivningsarbeten och nybyggnation av Alléskolan
beräknas kunna starta vid samma tid och invigning av den nya Alléskolan kan
då ske till höstterminen 2024.
En positiv konsekvens av nybyggnationen är att Humlegårdsskolan årskurs F
och 1 flyttas till Alléskolan och ger utrymme för en utbyggnad av förskolan
Humlan inklusive en specialavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar.
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Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson, projektledare Malin Pettersson
och Anders Fagerberg, TKF.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31
Skickas till
Regionstyrelsen
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Organisationsförändring Solbergalinjen

Ärendenummer: BUN 2022/245

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Solbergaskolan övergår till en skola med årskurs 7-9.
• Tjelvarskolan övergår till en skola med årskurs F-6.
• Förändringen görs löpande och är genomförd fullt ut till hösten 2024.
•

Solbergaskolan omfattar idag grundskola år 5-9, lokalintegrerad särskola och
resursskola tal- och språk år 4-9. Tjelvarskolan omfattar idag förskoleklass,
grundskola år 1–4 och skolbarnsomsorg.
För att fortsatt kunna hålla en god kvalitet på Solbergaskolans undervisning
och ge ökade möjligheter till god lärmiljö behöver Solbergaskolan övergå till en
7-9-skola. Även lokalbristen är påtaglig för Solbergaskolan för att kunna ta
emot kommande år 7 i upptagningsområdet.
En F-6 skola ger Tjelvarskolan, vid sidan av logistiska skäl, även ökade
förutsättningar till en mer ekonomiskt bärkraftig skola. Detta underlättar även
för att skapa en god och hållbar organisation. Förvaltningen förordar därför att
Solbergaskolan ska bli en 7-9 skola och Tjelvarskolan F-6, en förändring som
är fullt genomförd höstterminen 2024.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Grundskolechef Jörgen Norström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
• Solbergaskolan övergår till en skola med årskurs 7-9.
• Tjelvarskolan övergår till en skola med årskurs F-6.
• Förändringen görs löpande och är genomförd fullt ut till hösten 2024.
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner
bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13
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Information. God och nära vård.
Reviderad färdplan

Ärendenummer: BUN 2021/221

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Nämnden har tagit del av den reviderade färdplanen och beslutar att stå
bakom den och det fortsatta omställningsarbetet

En färdplan och en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård
togs fram under våren 2021. Arbetet med genomförande av planen har fortsatt
under året. Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av
arbetet tagit kliv framåt.
Skälen till att omställningen behöver göras märks dock tydligt och läget i
verksamheterna är i många fall pressat, därtill har pandemin påverkat genom
att utvecklingsaktiviteter fått stå tillbaka. I slutet av året blev det tydligt att det
av flera skäl fanns behov av att revidera färdplanen. Färdplanen har reviderats
avseende breddning såväl i form av vissa aktiviteter, synkning med andra
planer, hur revideringsprocessen utformats och genom att tydligare använda
målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för benämningen God
och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och omsorgens del.
I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med nuläge. Dessutom
har kopplingen till ordinarie processer för verksamhetsplanering stärkts
framförallt avseende inspel till strategisk plan, verksamhetsplan och
kompetensförsörjningsplan. Nya aktiviteter har tillkommit och några bedöms
genomförda, eller har behövt omformuleras/knytas till annan aktivitet.
Avsnitten politisk delaktighet och förankring, medarbetarperspektiv och
finansiering har utvecklats avseende innehåll. Ett antal perspektiv som särskilt
behöver bevakas löpande i omställningsarbetet både avseende vilka aktiviteter
som ska göras och hur de utformas: barnrättsperspektivet, utsatta gruppers
intresse, god ekonomisk hushållning och ledning/styrning/organisation
(systemperspektiv). I och med att färdplanen knutits tydligare till ordinarie
processer för verksamhetsplanering, dvs innehållet i färdplanen ska återspeglas
i ordinarie strategiskt viktiga planer som beslutats av respektive politiskt forum,
har bedömning gjorts att styrgruppen kan besluta om att fastställa reviderad
färdplan. För möjlighet till gemensamma bilder skapades under 2021 ett
gemensamt informationsforum. Presidierna från berörda politiska forum och
representanter från politiska partier i regionfullmäktige som inte är
representerade i presidierna bjuds in att delta. Även i det fortsatta arbetet fattas
beslut i ordinarie politiska forum.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
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målbilden som själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går görs
inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive september).
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Emma Norrby, verksamhetsutvecklare HSF
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden tar del av den reviderade
färdplanen och beslutar att stå bakom den och det fortsatta omställningsarbetet
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25
Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa
genom hela livet. 2022-03-25
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BUN § 48

Protokoll
Sida 14 (17)

Information. IFOUS – Digitala lärmiljöer
- Likvärdig utbildning med fjärr och
distansundervisning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot

DigiLi är ett FoU-program som har pågått mellan 2019 och 2022. Region
Gotland är en av åtta skolhuvudmän som tillsammans med fyra forskare och
Ifous har deltagit i projektet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har
representerats av modersmålsenheten samt Fårösundskolan.
Det långsiktiga målet är att med hjälp av digital teknik få en effektivare
användning av lärarresursen oavsett geografiskt läge och därmed ökade
förutsättningar för likvärdig tillgång till utbildning.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningsstrateg Lena Nordström, rektor Jan Källström, chefen
för modersmålsenheten Madelene Johansson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende
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BUN § 49

Protokoll
Sida 15 (17)

Information om vissa inkomna
handlingar

Ärendenummer: BUN 2022/15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden.
Handlingarna finns att tillgå i bilaga.
Regionstyrelsen

•

RS § 61 Revisionsrapport. Granskning av upphandling och inköp

Inkomna skrivelser

•

Skolinspektionen. Beslut uppföljning. Tillsyn av huvudmannen Gotlands
kommuns ansvarstagande för förskoleklass och grundskola. (BUN
2019/129)

•

Miljö- och byggnämnden. Kontrollrapport livsmedel:
o Förskolan Skräddaren
Förskolan Bogen
o Havdhem förskola
Förskolan Bryggaren
o Hemse Högby förskola
Förskolan Korallen
o Norrbackaskolan fritids
Förskolan Lien

o
o
o
o
•

o
o
o
o
o
o
o

Miljö- och byggnämnden. Inspektionsrapport:
o Hemse förskola Mullvaden
Dalhem förskola
o Hemse förskola Tallen
Endre förskola
o Roma förskola Kungsallén
Förskolan Blå huset
o Roma förskola Skogsgläntan
Förskolan Klubbsvampen
o Stånga skola
Förskolan Vitkålen
o Vänge förskola
Garda skola
Hemse förskola Högby

Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13, inklusive Bilaga 1 april
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Anmälan av beslut fattade med stöd av
delegation

Ärendenummer: BUN 2022/17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot

Till handlingarna läggs följande beslut som fattats med stöd av delegation:
Förvaltningschefen

Beslut om lönetillägg (BUN 2022/18:11-12)
• Beslut om timanställning, kommunikatör (BUN 2022/17: 31)
• Yttrande till förvaltningsrätten (BUN 2022/249)
•

Chefen för grundskolan

Beslut om godkännande av bisyssla (BUN 2022/19:2)
• Yttrande till Skolinspektionen (BUN 2019/129:49)
• Beslut om lönetillägg (BUN 2022/18:8-10)
•

Chefen för särskolan

•

Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola (BUN 2022/17:28,
29)

Chefen för Kulturskolan

•

Förteckning över delegationsbeslut (BUN 2022/17:33)

Rektorer och enhetschefer, beslut enligt upprättade förteckningar,
om inte annat anges

Beslut fattade av rektor för Solklintskolan
o Beslut om uppskjuten skolplikt (BUN 2022/244)
• Beslut fattade av rektor för Södervärnskolan (BUN 2022/17:32)
• Beslut fattade av rektor för Södra Gotlands förskolor (BUN 2022/17:35)
• Beslut fattade av rektor för Södra Visbys förskolor (BUN 2022/17:34)
•

Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02
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Protokoll
Sida 17 (17)

Förvaltningschefens information

Ärendenummer: BUN 2022/16
BUN AU §34

Förvaltningschef Torsten Flemming, chefen för grundskolan Jörgen Norström och
chefen för förskolan Lena Gustavsson informerar om:

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Digital justering

Flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina
o Mottagningsenheten Lotsen har för närvarande 27 elever från
Ukraina inskrivna. Bland annat har en gymnasieklass startats.
Eleverna deltar till viss del även i distansundervisning från
Ukraina.
Covid-19-pandemin
o Pandemilagen upphörde att gälla den 1 april
o Verksamheterna tar tillvara de lärdomar som gjorts under
pandemin och kommer att fortsätta med vissa åtgärder.
Säkerhetsfrågor är i fokus. Bland annat pågår arbete på central förvaltning
med att ta fram en ny plan för säkerhetsfrågor.
Citygården på Solbergaskolan har stängt från 1 april på grund av lågt
besöksantal. Personalen kommer bland annat arbeta som fältare på
Östercentrum och Stenhuggaren i stället.
Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har
utsett Region Gotland till referenshuvudman för att testa sitt nya arbete med
kvalitetsdialoger.
Beslut klart kring kontorsarbetsplatser på Visborg.
Särskolans ledningsorganisation är klar. Särskolan kommer ingå i avdelning
grundskolan.
Förskolan fortsätter arbete med strategisk hållbar bemanning.
Statsbidrag till förskolan på 7 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder.
Ny intendent för förskolan blir Sabina Lilja.
Jan Källström blir rektor för det nya skolområdet Gotland Norr med
Lärbro, Fårösund, Solklint och Fole skolor.

