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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2015-01-21
Plats och tid

Telegrafisten, Gute, Visborg, den 19 november klockan 09:00 - 1 2 : 1 0

Beslutande

Brittis Benzler (V), ordförande
Johnny Wiberg (S)
Lena Eneqvis t (S)
Anders Gustafsson (S) Aino
Friberg Hansson (S) Filip
Reinhag (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Stefan Nypelius (C)
Lisa Blochmann (C)
E v a Gustafsson (C)
Peter Wennblad (M)
Andreas Lilja (M) J a n
Wallner (FP)
Meishuan Wong (M)

Utsedd att justera

Övriga närvarande Antonia

Broen (S)
Oskar Ahlin (S)
Renee Lingström (S)
Örjan Hillbom (S)
Elisabeth Norrby (MP)
Peter Barnard 01)
Tito Silva (V) ej §§ 5-6
Lilian Edwards I)
J a n Ekdahl (C)
Ingrid Engström (C)
Ralf Hoas (C)
Lilian Edwards 1)
U l f Thurgren [)

Från förvaltningen, BUF
Anders Jolby, förvaltningschef
Barbro Engström, informatör
Per O l o f Sahlberg, kvalitets- och
utvecklingschef, § 5

S t e f a n N ypelius

Justeringens plats
Paragrafer 1 - 8

:2015

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- o c h utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2015-01-20

Datum för anslags
uppsättande

2015-01 - 28

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2015-02- 2 0

Region
Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 1

Val av ledamöter, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUN 2015/60

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Till ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott valdes
o

Brittis Benzler 01), ordförande

o

J ohnny Wiberg (S)

o

Lisbeth Bokelund (MP)

o

Stefan N y p elius (C)

o

Peter Wennblad (1'v1)

• Till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott valdes
o

Lena Eneqvist (S), att inträda vid för hinder för Johnny Wiberg

o

Elisabeth Norrby, (l'vfP) att inträda vid förhinder för Lisbeth Bokelund

o

Peter Barnard 01), att inträda vid förhinder for Brittis Benzler

o

Lisa Blochmann (C), att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

o

Andreas Lilja (1\1), att inträda vid förhinder för Peter Wennblad

Vid ytterliga re förhinder ska ersättarna kallas in ur majoritetsgruppen respektive
oppositionsgruppen i den ordning de tas upp i detta protokoll.

Enligt reglemente för barn- och utbildningsnämnden ska det inom nämnden finnas ett
arbetsutskott,§ 17. Av reglementet framgar vidare att barn- och utbildningsnämndens
ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Om ordförande i utskott, på grund av
sjukdom eller av annat skäl, är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får
nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordförande fullgöra
dennes arbetsuppgifter, § 18.
A v nämndens reglemente framgår även att ersättare ska närvara vid utskottets
sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra, § 18.
Barn- och utbildningsnämnden har valt att utse fem ledamöter och fem ersättare till sitt
arbetsutskott. Därmed är samtliga partier, med ordinarie ledamöter i nämnden, företrädda i
utskottet.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 2
Val av två ledamöter till nämndernas samrådsgrupper, personer
med funktionshinder
BUN 2014/570

(- Struktur för dialog och samråd, visades för ledamöterna)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Till ledamöter i nämndernas samrådsgrupp, personer med funktionshinder valdes
o

Brittis Benzler

o

Andreas Lilja (M)

Barn- och utbildningsnämnden har att utse

t v å ledamöter till den

för barn- och

utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gemensamma
samrådsgruppen, personer med funktionshinder.
En ledamot från majoriteten och en för oppositionen ska utses.
Ärendet introducerades av ordförande Brittis Benzler utifrån bild av
organisationsstruktur för dialog och samråd med organisationer för personer med
funktionsnedsättningar, inom Region Gotland.

Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret, Folkhälsa
BU F, Per Stenström
s erare:

_

_

J Utdragsbestyrkande:
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 3

Information från ordförande. Erbjudande om deltagande i
Skolriksdagen
BUN 2015/32

-Beslut fattat av ordförande, 2015-01-12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Informationen tas emot.

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar sedan 1989, Skolriksdag. Skolriksdag halls
vartannat år. Skolriksdag 2015 har fokus på hur förutsättningar skapas för en bra och
kreativ skola, skickligt ledarskap och elevernas lärande.
Under två dagar, den 27 - 28 april, samlas politiker, tjänstemän, rektorer och
förskolechefer från hela landet för att diskutera skolfrågor.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har beslutat att de politiska partier som ingår i
barn- och utbildningsnämnden (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet) erbjuds att delta med en person från varje
parti.
Ordförande Brittis Benzler föredrog ärendet och underströk vikten av att anmälan görs
snarast möjligt till nämndsekreteraren för barn- och utbildningsnämnden,
Nina Gustavsson.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 4

Introduktion. Välkommen till barn- och utbildningsnämnden
BUN 2015/60

- Program för BUNs skolresa den 19 februari, ordförande.
- Utkast rill folder om barn- och utbildningsnämnden
- Broschyr "Tyck rill"

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Informationen tas emot.

Ordförande Brittis Benzler hälsade alla varmt välkomna till en ny nämnd och en ny
mandatperiod. Ordförande redogjorde för nämndens uppdrag och nämndens arbete samt
arbetssätt. Information om nämndens verksamhetsområden kommer att ges den 19:e
februari genom besök på någ r a av skolorna. Program delades ut. Kallelse kommer att
skickas i sedvanlig ordning.
Förvaltningschef Anders J olby redogjorde för förvaltningens organisation och de beslutade
organisationsförändringar som kommer att genomföras under år 2015.
Från och med den 1 april 2015 är barn- och utbildningsförvaltningen organiserad med
fokus på respektive skolform. Chef för grundskolan kommer att bli Mats Hanell, en av två
nuvarande för- och grundskolechefer. Rekrytering av chef för förskolan pågår. Chef för
kvalitets- och utvecklingsavdelningen, från och med 1 april, är Elisabeth Jonsson Höök.
En av två nuvarande för- och grundskolechefer. Nuvarande chef för kvalitets- och
utvecklingsavdelningen, Per Olof Sahlberg, tillträder tjänst som rektor för Södervämsskolan
i slutet av januari. Vikarie, mellanlig g a nde period, är Karin Sandberg Täpp.
Kvalitets- och utvecklingschef Per Olof Sahlberg redogjorde för nämndens uppdrag som
huvudman och huvudmannens uppdrag i styrsystemet för förskola och skola.
Nämndsekreterare Nina Gustavsson presenterade politikerpärmen. Den digitala
politikerpärmen är upplagd på nämndens hemsida och syftar till att ge nämndspecifik
information till ledamöterna. Politikerpärmen uppdateras kontinuerligt. Ledamöterna
uppmanades att inkomma, till nämndsekreteraren, med förslag till komplettering och
revidering. Informatör Barbro Engström redogjorde för klagomålshanteringen, Tyck till,
både utifrån synpunktshantering och utifrån skollagens krav på rntiner för att utreda
klagomål.
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Barn-och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 5
Anmälningsärenden
BUN 2015/56

Till handlingarna lades följande, med stöd av delegation, fattade beslut:

•

Beslut fattade av ekonomichef Elisabeth Österdahl
o Avskrivning av fordran (2015-12-31)

•

Beslut fattade av för- och grnndskolechef Mats Hanell
o Tillsättande av vikarierande förskolechef i I<Iinte-Sanda.

•

Beslut fattade av ordförande Brittis Benzler
o Avtal med Uppsala universitet om verksamhetsförlagd utbildning för
perioden 2015-01-01-2016-12-31 (2014-12-22)

Ordförande Brittis Benzler och nämndsekreterare Nina Gustavsson redogjorde för de
rutiner som tillämpas för anmälningsärenden.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 6

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33
- Information om vissa inkomna handlingar, BUN 2015-01-20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Läggs till handlingarna

om vissa inkomna handlingar. Samtlig a handlingar fanns att tillgå i en
Information gavs
ga
pärm pä sammanträdet.
Efter det att Information om vissa inkomna handling a r sammanställts hade ytterligare en
handling inkommit till nämnden, beslut från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden avseende ansökan om stöd för kulturprojekt 2015/2016, GVN
§ 91. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) beslutade godkänna
ansökan under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden godkänner ansökan och delar på finansieringen.
(Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i december att avslå denna
ansökan, B UN § 119)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut fanns att tillgå i pärm på
sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 7

Förvaltningschefens information
• - Gemensam förvaltningsorganisation för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) och barn- och utbildningsförvaltningen
(BUF). Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i december att de båda
förvaltningarna förs samman i en ny organisation och att den gemensanuna
förvaltningen får namnet Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Regionfullmäktige
gav även delegation till regionstyrelsen att besluta om den fortsatta processen.
Regionstyrelsen har tillsatt en styrgrupp under regiondirektörens ledning. De båda
nuvarande förvaltningscheferna för G V F och BUF ingår i gruppen. Målsättningen är att
bilda den nya förvaltningsorganisationen från och med årsskiftet 2015/2016.

• - Förnyelsepriset. Barn- och utbildningsförvaltningen har detta år lämnat tio bidrag.
Pris delas ut den 18 februari, på eftermiddagen, i Ljusgä.rden.
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20

Protokoll

BUN § 8
Information. Budgetram för barn- och utbildningsnämnden, 2015
BUN 2015/38

- Regionstyrelsen 2015-01-12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• - Informationen tas emot.

Regionstyrelsen har i enlighet med regionfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk
hushållning samt direktiv och rekommendationer till nämnderna överlämnat
budgetramen för år 2015.
Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden uppgår till 1 126 501 000 kronor.
Budgetramen får inte överskridas.
Av underlag från regionstyrelsen framgår även att det vid konflikt mellan
verksamheternas mål och de ekonomiska resurserna, är de ekonomiska resurserna
överordnade verksamhetsmålen.
Planering, styrning och uppföljning av nämndens verksamhet ska ske utifrån nämndens
eget styrkort och enligt de direktiv och rekommendationer regionfullmäktige beslutat om.
Regionstyrelsen understryker följande tre punkter:
• - Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning och ska avsätta buffert för
oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en
procent av nettobudgetramen i 2015-års budget.
• - Nämnden ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att
minska kostnaderna och bibehålla kvalitet.
• - Nyanställning a r och återbesättnin g a r av tjänster ska ske med restrektivitet.
Barn- och utbildningsnämndens budget har överlämnats av regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson och tillförordnad regiondirektör Per Lindskog. För nämndens räkning
kvitterades budgeten av nämndens ordförande Brittis Benzler och förvaltningschef
Anders Jolby.
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