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Analysrapport VÅR

Ärendenummer: BUN 2022/
BUN AU § 35

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•

Rapporten godkänns
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till hösten med en
fördjupad genomgång av lokalförsörjningsplanen.

Som ett led i uppföljningen av verksamhetsplan 2022 och som en del av det
systematiska kvalitetsarbetet framställer avdelning Stöd- och utveckling en
analysrapport VÅR. Syftet med rapporten är att utveckla och säkerställa
kvalitet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter.
Utgångspunkten för samtalen i analysrapport VÅR 2022 har varit följande:
•
•
•

Kartlägga avdelningarnas behov av utbildningsinsatser och stöd
Beakta att varje avdelning har olika förutsättningar, möjligheter,
utmaningar och behov
Lyfta fram lyckade insatser och även identifiera eventuella brister och
hur vi kan arbeta för att bibehålla, åtgärda, förebygga och utveckla

Utifrån underlagen har bedömning gjorts och slutsats utformats.
Analysrapport VÅR utgör ett av underlagen för kommande verksamhetsplan.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för Stöd och utveckling, Bo Eriksson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns samt att
förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till hösten med en fördjupad
genomgång av lokalförsörjningsplanen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-05
Analysrapport 2022 BUN

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-13

BUN § 53

Protokoll
Sida 7 (30)

Uppföljning. Giftfri skola

Ärendenummer: BUN 2017/433
BUN AU § 36

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns med ändringen att stöd från central förvaltning
ska erbjudas de verksamheter som inte har genomfört arbetet med
handlingsplanen innan september 2022.

Under våren 2022 har avdelning Stöd och utveckling skickat ut en enkät till alla
rektorer för att följa upp handlingsplanen för giftfri grundskola, fritidshem och
särskola. Majoriteten av rektorerna har besvarat enkäten. Ungefär hälften av
alla skolor har genomfört handlingsplanen.
För att beslutad handlingsplan skall anses vara helt genomförd och för att
elever och barn i verksamheterna skall ges möjligheten till en giftfri miljö
behöver alla skolor genomföra och avsluta arbetet. Om skolorna inte slutfört
arbetet senast i september 2022 så erbjuder avdelning Stöd och utveckling stöd
för resterande skolor i det fortsatta arbetet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för stöd och utveckling, Bo Eriksson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns med
ändringen att stöd från central förvaltning ska erbjudas de verksamheter som
inte har genomfört arbetet med handlingsplanen innan september 2022.
(Tidigare december)
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Handlingsplan giftfri grundskola, fritidshem, särskola daterad 2019-09-17
Giftfri grundskola rapport daterad 2022-05-04
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04
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Gemensam organisation för barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
för utförande av bemanningstjänster

Ärendenummer: BUN 2021/485
BUN AU § 38

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

En gemensam modell för bemanning prövas mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden under perioden 1 september 2021 till
och med 31 december 2022. Det utökade samarbetet mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF) har till syfte att
genom samordning uppnå förbättrad effektivitet och/eller kvalitet inom ett
flertal områden. En samordning av funktionerna är i linje med uppdraget till
förvaltningarna att arbeta med bemanningsekonomi, samt bidrar i arbetet med
”ett Region Gotland”.
Organisationen har i dagsläget varit på plats i drygt sju månader. Under 2022
har socialförvaltningen ändrat finansieringsmodell, vilket för rekryterings- och
bemanningsenheten (ROB) inneburit att man ytterligare sett över enhetens
funktioner. Höga sjuktal inom UAF:s verksamheter har inneburit en
arbetsbelastning som inte rymts inom de tilldelade resurserna.
Implementeringsarbetet har fortsatt under perioden, men det kan konstateras
att automatiseringen av vikariebeställning fortfarande inte fungerar i tillräcklig
utsträckning. Det behövs en löpande kommunikation med enheterna och en
fortsatt dialog med ROB i för- och grundskolans ledningsmöten samt med
UAF:s HR-enhet för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Sammantaget går det ännu inte att se de önskade effekterna av
sammanslagningen, men att förutsättningarna finns för att den gemensamma
organisationen ger gynnsamma effekter inom båda förvaltningarna på sikt.
Enligt beslut utvärderas den samordnade bemanningsfunktionen kvartalsvis
under 2022, innan en eventuell överenskommelse görs på tillsvidarebasis.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-25
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Uppföljning. Tillämpning av Office 365
och Vägledning för Office 365

Ärendenummer: BUN 2021/980
BUN AU § 37

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Informationen tas emot

I samband med ärendet tillämpning av Office 365 på nämndens sammanträde i
december 2021 fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta bevaka utvecklingen
och arbeta med att hitta alternativa lösningar samt återkomma kontinuerligt
med lägesrapport.
Situationen har inte förändrats anmärkningsvärt sedan december. Dock har
den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, på sitt senaste plenarmöte
diskuterat principöverenskommelsen om ett nytt ramverk för att skydda för
personuppgifter vid överföring till USA.
Att ett nytt ramverk och adekvansbeslut kommer på plats är en förutsättning
för att förenkla möjligheterna till överföring av personuppgifter från EU/EES
till USA. Samtidigt är det viktigt att det nya ramverket måste ta hand om de
brister som EU-domstolen pekade på i Schrems II-domen.
Förvaltningen följer utvecklingen och fortsätter att utbilda personal i vad som
får sparas i Office 365. Ett APT-material har gått ut till samtliga chefer i syfte
att öka medvetenheten om vilka riktlinjer som gäller för Office 365.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningens kontaktperson för GDPR, Malin Karlsson.
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, 2022-04-25
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Rapport. Anmälningar om kränkande
behandling. Halvårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/21
BUN AU § 39

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen, enligt Skollagen (2010:800, kap 6 § 10).
Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring
de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Samlad rapportering sker till nämnden terminsvis.
Alla förskole-/särskole- och grundskoleområden har idag en klar systematik
gällande rutiner, uppföljning och så vidare. Arbetsgång från händelse till
rapport i arbetsutskott har spridits mellan alla skolformer vilket ger en positiv
effekt för barn och elever.
Utvecklingsarbeten pågår inom grundskolans verksamhetsområde.
Anmälda ärenden som inträffat under vårterminen, rapport 2022:1, är antingen
fortsatt under uppföljning alternativt avslutade av såväl respektive
förskola/skola som förvaltning.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02
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Rapport. Klagomålshantering.
Halvårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/22
BUN AU § 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

I skollagen 4 kap. 7 och 8 §§ står att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål. Huvudman ska även vidta åtgärder om det
framkommer att det finns brister i verksamheten. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rapporterar terminsvis till barn- och
utbildningsnämnden utvecklingen när det gäller inkomna klagomål, synpunkter
och beröm.
Under tidsperioden 2021-12-01 tom 2022-06-02 har totalt 25 synpunkter/
klagomål inkommit. Det är en minskning jämförelse med föregående år samma
tidsperiod då 36 synpunkter/klagomål inkom.
Alla synpunkter har inkommit via Region Gotlands synpunktshantering,
telefonsamtal och e-post.
Samtliga klagomål och synpunkter är kända av utbildningsdirektören,
förskolans och grundskolans respektive avdelningschefer och har följts upp.
Förvaltningen ser samband mellan anmälningar om kränkande behandling och
klagomålsärenden.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02
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Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen
och Barn- och elevombudet (BEO),
Halvårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/23
BUN AU § 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar regelbundet Region
Gotlands barn- och elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BeO).
Alla ärenden rapporteras till nämnden två gånger per år och avser händelser
under den aktuella perioden, det vill säga inkomna och öppna ärenden samt
beslut i ärenden. Har beslut om föreläggande fattats, rapporteras även
uppföljning av detta beslut. Tre ärenden från BeO har inkommit under
innevarande tidsperiod, av vilka två är avslutade.
Skolinspektionen och BeO går igenom och sparar alla inkomna anmälningar
men utreder inte allt. Anmälningar som ej tidigare anmälts till huvudmannens
klagomålshantering hänvisas tillbaka dit.
Fortsatt förebyggande och systematiskt arbete med anmälan om kränkande
behandling till huvudman och att ta vårdnadshavares synpunkter/klagomål på
allvar är mycket viktigt.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02
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Rapport. Skolpliktsärenden,
Halvårsrapport 2022:1

Ärendenummer: BUN 2022/24
BUN AU § 42

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

Skollagen, 7 kap. 22§, anger att ”Kommunen ska se till att eleverna i dess
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång”. Som en del av detta ansvar
får barn- och utbildningsnämnden två gånger om året en skriftlig rapport som
beskriver den rapportering som skett från huvudmannens rektorer samt från
de fristående skolorna avseende elever som riskerar att inte fullgöra sin
skolgång.
Rektorerna rapporterar fortlöpande, till avdelningen stöd och utveckling, om
det finns risk för att skolplikten inte kommer att fullgöras.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ges, från och med höstterminen
2020, en muntlig rapport om elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten
vid varje sammanträde. Eventuella åtgärder som ska vidtas, exempelvis elevens
vårdnadshavare får ett föreläggande med vite, beslutas av nämnden.
Som en del av det förebyggande arbetet följer grundskolan och grundsärskolan
en handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. En
rutin för föreläggande med vite ska tas fram av förvaltningen, med kriterier,
som ska ligga som en bilaga till handlingsplanen. Detta för att i ett tidigare
skede uppmärksamma vårdnadshavare om allvaret i skolfrånvaron.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har deltagit i SKR:s projekt ”Fullföljd
utbildning”. Projektets syfte var att öka andelen unga som fullföljer sina
gymnasiestudier. I projektet deltog Högbyskolan, Klinteskolan, IMprogrammen på Wisby gymnasiet samt kommunens aktivitetsansvar. Projektet
pågick under 2021 och det har genomförts en kartläggning av läget på Gotland.
Ungdomsenheten har inom ett projekt ”Stödinsatser för att främja
skolnärvaro” riktat fritidsledare med socialpedagogisk kompetens som verkar
som koordinatorer i samarbete med ovanstående högstadieskolor.
Verksamheten påbörjades under 2021 och de arbetar med elever som har varit
frånvarande under längre tid. Alla pågående insatser kommer att följas upp
regelbundet under nästkommande år.
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-13

Forts. BUN §59:
Grundskolans handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda
skolfrånvaro kommer att revideras utifrån nya kunskaper och lärdomar.
Det totala antalet elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten är den 2 juni
2022 50 elever. Antalet elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten ligger på
samma nivå som föregående år, juni 2021, då det var 50 elever som anmälts in
till huvudman.
Inom fristående grundskolor med enskild huvudman är det 14 elever som
riskerar att inte fullgöra skolplikten den 2 juni 2022. Föregående år, juni 2021,
anmäldes 12 elever in till hemkommunen.
Detta innebär att det i slutet av läsåret 2021/2022 är totalt 64 elever som
riskerar att inte fullgöra skolplikten. Föregående år var det totalt 62 elever
anmälda till huvudman/hemkommunen.
Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har
kontakt med BUP, socialtjänst och så vidare. NPF, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, är också en stor del till risk för att inte fullgöra
skolplikten.
Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete med eleverna och dess
vårdnadshavare.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02
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Information. Skolplikt

Ärendenummer: BUN 2022/24
BUN AU § 44

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Informationen tas emot

Verksamhetsspecialisterna Karin Sandberg Täpp och Fredrik Johansson
informerar om vidtagna och planerade åtgärder samt inkomna domar från
Förvaltningsrätten i Stockholm i de aktuella ärendena gällande skolplikt.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
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
Muntligt ärende

Digital justering
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BUN § 61

Protokoll
Sida 16 (30)

Ekonomisk rapport maj

Ärendenummer: BUN 2022/5

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Rapporten godkänns

Prognosen för helåret 2021 visar ett negativt resultat på 21,5 miljoner kronor,
Periodens resultat ökar från 9,5 miljoner kronor till 21,5 miljoner kronor vilket
gör att periodens resultat har förbättrats med 12 miljoner kronor.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 9 miljoner kronor och motsvarar
1,8 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och
intäkterna 5,2 procent
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett underskott på
114 000 kronor och avser 14 fler 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.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-03
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BUN § 62

Protokoll
Sida 17 (30)

Månadsrapport april. Åtgärdsplaner

Ärendenummer: BUN 2022/5
BUN AU § 46

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•
•
•

Nämnden använder 2 miljoner kronor av eget kapital för att minska
negativa effekter på särskolan och särskilda undervisningsgrupper.
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2022:2
angående modersmålsenhetens underskott på 1,6 miljoner kronor, för
att se hur utfallet blir gentemot Migrationsverket.
Förvaltningen ges i uppdrag att till delårsrapport 2022:2 återkomma
med åtgärder så att nämnden når ekonomisk balans utifrån beräknad
obalans 6,5 miljoner kronor.
Åtgärderna ska genomföras så att utsatta grupper och barn med stora
behov inte påverkas.

I samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att till månadsuppföljningen i april inkomma med åtgärdsplan och
konsekvensbeskrivningar gällande krav om ett förbättrat resultat.
Förvaltningen presenterade dessa åtgärdsplaner för arbetsutskottet den 10 maj.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade på delegation från nämnden att godkänna
månadsrapport april samt att åtgärdsplanerna för grundskolan och särskolan
skulle behandlas vid dagens sammanträde.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
• Nämnden använder 2 miljoner kronor av eget kapital för att minska
negativa effekter på särskolan och särskilda undervisningsgrupper.
• Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2022:2
angående modersmålsenhetens underskott på 1,6 miljoner kronor, för
att se hur utfallet blir gentemot Migrationsverket.
• Förvaltningen ges i uppdrag att till delårsrapport 2022:2 återkomma
med åtgärder så att nämnden når ekonomisk balans utifrån beräknad
obalans 6,5 miljoner kronor.
• Åtgärderna ska genomföras så att utsatta grupper och barn med stora
behov inte påverkas.
Forts…
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Forts. BUN §62:
Oscar Lindster (S) föreslår, med instämmande av S-V-MP-gruppen att
nämnden inte godkänner åtgärdsplanerna och i första hand begär tilläggsanslag
om 8,9 miljoner kronor och i andra hand tillåts göra ett negativt resultat om
maximalt 10,719 miljoner kronor, i enlighet med den justerade prognosen för
helåret i den ekonomiska rapporten för maj 2022.
Ordförande ställer proposition på sitt och Oscars Lindsters
förstahandsyrkande och finner att ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja
för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Oscar Lindsters förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Lena Gardelin
(C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Michaela
Challnius (M), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt
Andersson (S), Oscar Lindster (S), Anna Sundin (S), Inger Axell (S), Lena Lind
(MP) och Jennie Jarve (V) röstar nej
Ordförande ställer proposition på sitt och Oscars Lindsters andrahandsyrkande
och finner att ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja
för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Oscar Lindsters förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Lena Gardelin
(C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Håkan Onsjö (M), Michaela
Challnius (M), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. Britt
Andersson (S), Oscar Lindster (S), Anna Sundin (S), Inger Axell (S), Lena Lind
(MP) och Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-05
BUN sammanställning per ro april 2022
Rapport grundskolan 2022-05-03
Åtgärdsplaner grundskolan och särskolan
BUN AU §46

Digital justering

Protokoll
Sida 18 (30)

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-13

BUN § 63

Protokoll
Sida 19 (30)

Statsbidrag. Kvalitetshöjande åtgärder i
förskolan 2022

Ärendenummer: BUN 2022/272

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•
•

Statsbidraget används för insatser både inom den kommunala som
fristående förskolan.
Statsbidraget fördelas enligt mättillfälle februari och oktober, där
fördelningen i tilldelat belopp per barn har beräknats med 50 procent
enligt socioekonomisk viktning och 50 procent per capita
Fristående huvudmän som tilldelats bidraget måste vid begäran kunna
redovisa till Region Gotland hur bidraget har använts under året.

För statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har Skolverket beslutat
att Region Gotland tilldelas 7 065 396 kronor i bidragsram 1 samt 1 630 476
kronor bidragsram 2 för år 2022, totalt tilldelas Region Gotland 8 695 872
kronor.
Statsbidraget får användas till
-

att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer
med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar
i barngrupper i förskolan.

Inom ramen för likvärdighet mellan kommunala och fristående verksamheter
föreslår förvaltningen att bidraget används för insatser både inom kommunala
och fristående verksamheter. Fristående huvudmän kan själva inte söka
bidraget.
Region Gotland ansvarar för att redovisa till Skolverket om hur bidraget
använts under året, vilket medför att de fristående huvudmän som tilldelats
bidraget måste vid begäran kunna redovisa till Region Gotland hur bidraget har
använts under året.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström

Forts…
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Forts. BUN §63:
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
• Statsbidraget används för insatser både inom den kommunala som
fristående förskolan.
• Statsbidraget fördelas enligt mättillfälle februari och oktober, där
fördelningen i tilldelat belopp per barn har beräknats med 50 procent
enligt socioekonomisk viktning och 50 procent per capita
• Fristående huvudmän som tilldelats bidraget måste vid begäran kunna
redovisa till Region Gotland hur bidraget har använts under året.
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner
bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19
Skickas till
Förskolor med fristående huvudman

Digital justering

Protokoll
Sida 20 (30)

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-06-13

BUN § 64

Protokoll
Sida 21 (30)

Barn- och utbildningsnämndens
tematiska uppföljning av verksamheten,
Förste förskollärare

Ärendenummer: BUN 2022/20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Informationen tas emot

Förskolan inom Region Gotland har för första gången haft två
försteläraruppdrag inom förskolan. Cecilia Björlin och Kristina Hederstedt har
haft uppdragen sedan 2018, totalt tre och ett halvt år. I samband med att de nu
avslutar uppdragen informeras nämnden om arbetet hittills. Två nya förste
förskollärare kommer att ta över uppdraget.
Grunduppdraget var att implementera förskolans nya läroplan. Man har också
bland annat jobbat med barnkonventionen, systematiskt kvalitetsarbete, språk
och värdegrund. Förste förskollärare har också varit med och tagit fram ett
förvaltningsgemensamt underlag för utvecklingssamtal, tagit fram
föräldraenkätens innehåll, varit med i arbetsgruppen Utveckling i Förskolan
samt fungerat som projektsamordnare för projektet Våldsprevention och
jämställdhet
Resultat som kan utläsas efter utvärdering av denna första omgång av
försteläraruppdragen är till exempel ökad likvärdighet, ett utvecklat yrkesspråk,
ett kontinuerligt kollegialt lärande och en höjd yrkesstolthet
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för förskolan Lena Gustavsson, förste förskollärare Cecilia
Björlin och Kristina Hederstedt
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 § 65

Protokoll
Sida 22 (30)

Barn- och utbildningsnämndens
tematiska uppföljning av verksamheten,
Fullföljd utbildning

Ärendenummer: BUN 2022/20

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•
•

Informationen tas emot
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information om
uppdaterad handlingsplan för ökad skolnärvaro och uppdaterade
riktlinjer.
Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att använda
ESF-medel för att fortsätta projektet.

Fullföljd utbildning är ett ESF-projekt där Region Gotland deltar med stöd av
SKR. Utvecklingsprogrammet riktar sig till huvudmannanivå och dess
verksamhet inom grund- och gymnasieskola samt det kommunala
aktivitetsansvaret. De fyra nivåerna politik, förvaltning, rektor och personal ska
delta aktivt i programmet och i det lokala arbetet.
Programmet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk
satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet
att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Gotland deltar med
grundskolorna Klinteskolan och Högbyskolan, Wisbygymnasiet och det
kommunala aktivitetsansvaret.
Grundskolan har fokuserat på att främja närvaron i skolan redan från tidig
ålder och arbeta förebyggande för att eleverna ska känna högre meningsfullhet
och engagemang för skolan.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Jessica Nilsson, rektor Klinteskolan, Elisabeth Wanneby,
biträdande rektor Högbyskolan och Martin Karlsson, speciallärare Klinteskolan
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot och att
förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information om uppdaterad
handlingsplan för ökad skolnärvaro och uppdaterade riktlinjer samt att
förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att använda ESF-medel
för att fortsätta projektet.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende
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BUN § 66

Protokoll
Sida 23 (30)

Beslut skolchef särskolan

Ärendenummer: BUN 2022/292

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•

Ulrika Forsberg, rektor för särskolan utses till skolchef för särskolan
från och med den 1 juli 2022.
Nämndens delegationsordning ändras så att de beslut som idag
delegeras till avdelningschef för särskolan istället delegeras till skolchef
för särskolan.

Särskolans organisation ändras från och med 1 juli 2022 så att särskolan ingår i
avdelning grundskolan. Då ingen ny avdelningschef därmed kommer tillsättas
behöver en skolchef utses och nämndens delegationsordning ändras.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Grundskolechef Jörgen Norström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att Ulrika Forsberg utses till skolchef
för särskolan från och med 1 juli 2022 och att nämndens delegationsordning
ändras i enlighet med organisationsförändringen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-06
Beslut Organisation särskolan 2022-05-02
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BUN § 67

Protokoll
Sida 24 (30)

Information om vissa inkomna
inhandlingar

Ärendenummer: BUN 2022/15

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Informationen tas emot

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden:
Regionfullmäktige

•
•
•
•
•

RF § 58 Årsredovisning 2021 Region Gotland
RF § 59 Överföring av resultat från 2021
RF § 60 Kompletteringsbudget 2022
RF § 65 Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar
RF § 67 Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Regionstyrelsen

•

RS § 365 Revidering av beslutsnivåer för personalrelaterade rutiner

Inkomna skrivelser

•
•

•

•
•

•

Digital justering

Regionens revisorer. Uppföljning av revisionsrapporter
Förvaltningsrätten i Stockholm
o Dom i mål nr 3129-22 (Skolskjuts)
o Dom i mål nr 17287-21 (Behandling av personuppgifter)
o Dom i mål nr 27280-21 (Skolskjuts)
SKR. Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid
medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund,
difteri, stelkramp, polio och kikhosta
Barn- och elevombudet (BeO). Beslut Solklintskolan
Miljö- och byggnämnden. Kontrollrapport livsmedel
o Dalhem förskola
o Fårösunds förskola
o Förskolan Bogen
o Öja förskola
Miljö- och byggnämnden. Inspektionsrapport
o Endre förskola
o Eskelhem förskola
o Fole Förskola
o Fårösunds förskola
o Fårösundskolan
o Förskolan Asken

Barn- och utbildningsnämnden
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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o
o
o
o

Protokoll
Sida 25 (30)

Förskolan Forellen
Förskolan Humlan
Förskolan Linden
Förskolan Myran
Förskolan Persgränd
Förskolan Storken
Förskolan Törnekvior
Garda förskola
Gråboskolan
Havdhem förskola
Havdhem skola
Humlegårdsskolan
Högbyskolan
Klinte Förskola
Klinte skola
Lyckåkerskolan
Lärbro förskola
Lärbroskolan
Polhemskolan
Sanda skola
Slite förskola
Solbergaskolan
Stenkyrka förskola
Södervärnskolan
Terra Novaskolan
Västerhejde förskola Torpet.

Förvaltningens beslut

Beslut organisation särskolan, inklusive bilaga risk- och
konsekvensbedömning Särskolans samverkansgrupp -2022-04-08
• Beslut. Val av digitala verktyg (device)
•

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 2022-06-03, bilaga 1-5
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BUN § 68

Protokoll
Sida 26 (30)

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:
Arbetsutskottet

•

Beslut om månadsrapport april (BUN 2022/5)

Förvaltningschefen

•

Beslut om ändrad dag för skolavslutning. (BUN 2022/248, fem beslut)

HR-chefen

Beslut om tidsbegränsad anställning, kommunikatör (BUN 2022/17:37)
• Beslut om ledighet med lön. Utbildning för fackliga företrädare och
skyddsombud. (BUN 2022/17:45)
• Förhandling enligt MBL §11, Tidsbegränsad anställning under utbildning
(BUN 2022/276)
•

Chefen för grundskolan

Yttrande till Barn- och elevombudet (BeO), (BUN 2022/285, BUN
2022/300)
• Beslut om lönetillägg (BUN 2022/18:13-16)
• Beslut om tidsbegränsad anställning av lärare enligt skollagen (BUN
2022/17:49, 21 beslut)
•

Chefen för förskolan

•

Överenskommelse om avgångsvederlag (BUN 2022/302)

Chefen för särskolan

•

Förteckning över beslut om mottagande i grundsärskola (BUN 2022/17:4)

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

Beslut fattade av rektor för Högbyskolan (BUN 2022/17:48)
• Beslut fattade av rektor för Solklintskolan (BUN 2022/17:42)
• Beslut fattade av rektor för Södervärnskolan (BUN 2022/17:44)
•

Forts…
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Forts. BUN §68:
Beslut fattade av rektor för Södra Gotlands förskolor (BUN 2022/17:41, 47)
• Beslut fattade av rektor för Sudrets skolområde (BUN 2022/17:38, 40, 46)
• Beslut fattade av rektor för Västerhejde/Eskelhem skolområde
o Beslut om utförande av arbetsmiljöuppgifter (BUN 2022/112)
•

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 2022-06-07
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Protokoll
Sida 27 (30)
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BUN § 69

Protokoll
Sida 28 (30)

Förvaltningschefens information

Ärendenummer: BUN 2022/16
BUN AU § 45
Förvaltningschef Torsten Flemming, chefen för grundskolan Jörgen Norström och
chefen för förskolan Lena Gustavsson informerar om:

Digital justering

•

Aktuellt läge i nämndens verksamheter med anledning av kriget i Ukraina.

•

Granskning i media gällande lärare

•

Region Gotland referenshuvudman för nationella kvalitetsdialoger.

•

Aktuellt arbete med säkerhetsfrågor inom förvaltningen.

•

Idrottshallar i Roma och Visby

•

Årets studentfirande gick lugnt till

•

UAF kommer ha ett program på Fenomenalen under Almedalsveckan

•

Södervärnskolan är på väg att flytta in i nyrenoverade lokaler samtidigt som
Alléskolan förbereder för att flytta till paviljongerna på Södervärnskolans
område.

•

Ny läroplan i grundskolan från och med höstterminen 2022.
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BUN § 70

Protokoll
Sida 29 (30)

Övrigt ärende: Skolverket. Erbjudande
om stöd till verksamhetsutveckling för
barn och elever som är nyanlända eller
har ett annat modersmål än svenska

Ärendenummer: BUN 2022/384

Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•

Barn- och utbildningsnämnden tackar ja till Skolverkets erbjudande om
att ta del av riktade insatser för nyanlända elever.
Samarbetet löper under tre år med start hösten 2023. Under
analysfasen, hösten 2023, tas förslag på riktade insatser fram och
därefter fattas beslut om eventuellt fortsatt samarbete med Skolverket.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser
för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda barn och elever som är
nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och
likvärdig kvalitet.
Gotland är en av nio utvalda kommuner/regioner som erbjuds riktat stöd.
Stödbehovet är inte baserat på elevresultat.
Målet är förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet och förbättrade förutsättningar för goda
kunskapsresultat för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt inom
kommunal vuxenutbildning.
Region Gotland erbjuds stöd i att göra en analys av behov under höstterminen
2023. För att kunna genomföra analysen utgår ersättning med 100 000 kronor.
Efter analysen fattas beslut om Regionen vill fortsätta samarbetet med
Skolverket eller ej. Om Regionen beslutar att fortsätta samarbetet beslutas om
ett antal lokala insatser.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
• Barn- och utbildningsnämnden tackar ja till Skolverkets erbjudande om
att ta del av riktade insatser för nyanlända elever.
• Samarbetet löper under tre år med start hösten 2023. Under
analysfasen, hösten 2023, tas förslag på riktade insatser fram och
därefter fattas beslut om eventuellt fortsatt samarbete med Skolverket.
Forts…
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Forts. BUN §70:
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner
bifall.
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut 2019-11-14: Uppdrag till Statens skolverk att genomföra insatser för att
stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska
Skolverkets beslut 2022-05-06 om att erbjuda samverkan med huvudmän inom ramen för
riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända
eller har annat modersmål än svenska
Skolverkets information 2022-05-06 om riktade insatser nyanländas lärande
Bilaga 1-3 kommunurval
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-10
Skickas till
Skolverket
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