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Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-20

Protokoll

BUN § 9
Au§ 1

Kompetensförsörjningsplan för åren 2015-2024
BUN2014/548

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-02-02, rev.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Planen antas.

Förvaltningen har utarbetat förslag till jämställdhetsplan för åren 2015-2024.
Kompetensförsötjningsplanen ska utgöra ett stöd för personalplanering, både på kort-och
lång sikt, för att säkerställa åtgärder för rekrytering och för att behålla personal med rätt
kompetens.
Planen ger information om vilka legitimations- och behörighetskrav som gäller för olika
lärarkategorier, jämte övergångsregler. Ett särskilt avsnitt, av planen, handlar om
förkollärare med lokal behörighet. I planen redovisas, därefter, nuvarande
personalbemanning och förutsättningar för den fortsatta personalplaneringen inom
respektive skolform.
Vidare informeras om förstelärartjänster, olika utbildningsmöjligheter och förutsättningar
för personalplanering - utifrån rimlig arbetsbelastning och LAS-regler.
Sammantaget utgör detta en gnmd för slutsatser och behov av strategiska åtgärder samt
inriktning för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.
Avslutningsvis lämnar förvaltningen förslag till inriktning för förvaltningens fortsatta arbete
med kompetensförsörjning.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att planen, inför nämndens behandling, skulle
kompletteras dels med jämställdhetsperspektiv med avseende på jämnare könsfördelning
dels med chefsförsötjningsperspektiv. I övrigt föreslog arbetsutskottet att planen skulle
antas.
1-..b'maltningen hade inför nämndens sammanträde kompletterat planen i enlighet med
arbetsutskottets beslut.
Ärendet föredrogs av HR-chefen Bo Stenbom.
Expedieras: BUF, HR-chefen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland
Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-20

BUN § 10
Au§ 4

Övrigt ärende. Val av deltagare till kommungruppen matematik
PISA
BUN 2012/563

(- B U N § 51, 2013-06-12)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Stefan Nypelius (C) utses att delta i kommwigruppen " S K L matematik PISA 2015".

Sveriges Kommwier och Landstings (SKL) matematiksatsning PISA 2015 är en satsning
där 86 kommuner från hela landet deltar. Region Gotland har sedan år 2013 varit en av de
deltagande kommwiema. I den nätverksgrupp som finns har en politiker, utöver
ordförande, ingått.
Barn- och utbildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde i jwii 2013 ledamoten Anders
Larsson (C) att delta i nätverks gruppen PISA. Nämnden har att utse ersättare efter Anders
Larsson.

Arbetmtskottet föreslog att Stefan Nypelius (C) utses att delta i kommwigruppen "SKLmatematik PISA 2015".

Expedieras

BUF-ka nslienheten
Justerare:
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 11
Information. Barn- och utbildningsnämndens styrkort
BUN 2015/xxx

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Informationen togs emot

Förvaltningschef Anders Jolby informerade om styrkortsprocessen i Region Gotland.
Styrkort finns på två nivåer. Ett för hela Region Gotland och ett för varje nämnd.
Styrkort tas fram och beslutas för varje mandatperiod. Innevarande styrkort gäller för
perioden 2011 - 2015. Fullmäktige förväntas fatta beslut på sitt sammanträde i juni, i år,
om styrkort för den nya mandatperioden. Nämnderna tar därefter fram sina respektive
styrkort under hösten.
Ärende om styrkort återkommer.

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 12

Bokslut och årsredovisning år 2014, barn- och utbildningsnämnden
BUN 2015/83
- Förvaltningens tiänsteskrivelse, 2015-02-13 inklusive årsredovisning med bilagor 1-2 & 4-6
- Bilaga 3 BamSam samt Arsberättelse för handikappsamrådet, per E-post 2015-02-04, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

• Bokslut och årsredovisning för år 2014 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
• Förvaltningen ges i uppdrag att överlämna Sammanfattande text, av nämndens
förvaltningsberättelse, med de på sammanträdet gjorda korrigeringarna.
• Förvaltningen ges i uppdrag att inlämna redovisning och analys med koppling till
koncemstyrkortet samt redovisning av köp från uppdragsföretag till regionstyrelsen.
• Uppföljning av jämställdhetsplan 2010- 2012 prolongerad 2013 - 2014 godkänns.
Paragrafen förklarades omedelbart j11sterad.

Förvaltningen har upprättat en årsredovisning i enlighet med de för Region Gotland
beslutade anvisningarna.
Barn- och utbildningsnämndens resultat, för året, blev ett överskott på 7,2 miljoner kronor.
Detta motsvarar en avvikelse på 0,63 procent.
Under året har fortbildningsinsatser fortsatt exempelvis med implementering av Språkplan,
deltagande i Matematik.lyftet och Skapande skola. Satsningen på lärplattor har intensifierats
och fortsätter enligt plan även 2015.
Eleverna på Gotland har i något större grad en positiv syn på skolan jämfört med riket i
stort. I Sveriges Kommunel och Landstings ranking låg Gotland på plats 85 av 290
skolkommuner, en kraftig förbättring jämfört med tidigare år.
Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att bedöma, planera och möta behov av
förskoleplatsser fortsätter.
Medarbetarindex har höjts under året. Förbättringsområden fmns exempelvis inom
arbetsmiljöområdet, framför allt när det gäller arbetsbelastning.
Ärendet föredrogs med avseende på perspektivet brukare/kunder av t f kvalitets- och
utvecklingschef Karin Sandberg Täpp.
- - - · · - - - · - - · - · - · - · - ·
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Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

fors BUN § 12
HR-chefen Bo Stenbom föredrog ärendet med avseende på Medarbetarperspektivet och
Samhällsperspektivet föredrogs av förvaltningschef Anders J olby.
Avslutningsvis föredrogs Ekonomiperspektivet av ekonomichef Elisabeth Österdahl, som
även informerade om att uppföljning av internkontroll och förslag till överföring av resultat
hanteras som två separata ärenden. Ekonomichefen informerade även om att
uppföljningen av jämställdhetsplanen inte längre ska inlämnas till regionstyrelsen.
Yrkande

Ordförande föreslog att beslutet avseende uppföljning av jämställdhetsplan ändras pa sa
sätt att uppföljningen godkänns i stället för att förvaltningen ges i uppdrag att inlämna
densamma.
Ordförande ställde proposition på sitt yrkande och fann att det vunnit bifall.

ANMÄRKNING
På sammanträdet korrigerades nedanstående uppgifter i årsredovisningen.

Sidan 9, Tabell Elever i åk 9. Samtliga uppgifter avrundas. Resultatet för Gotland korrigeras till
78%, resultatet för kvinnor till 79% och resultatet för män till 77% - med följdändring i
tabelltext.
Sidan 9, Tabell Gymnasiebehörighet - avrundning görs.
Sidan 6, Tabell Nöjdhetsindex ska för Föräldrar i åk 5 vara 76. Dock är svarsfrekvensen för låg för
att slutsatser ska kunna dras. Korrigeringen medför följdändring i tabelltexten.

Expedieras: Regionstyrelsen samt ledningskontoret ekonomi

Utdragsbestyrkande:

--------·-

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 13
Överföring av resultat, 2014
BUN 2015/81
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015·02 02

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att nämndens resultat för år
2014, ett överskott på 7 213 629 kronor, överförs i enlighet med gällande regler.
Paragrafen fiirklarades omedelbart j11sterad.

Förvaltningens förslag om överföring av 2014 års resultat sker i enlighet med Regler för
styrning och uppföljning i Gotlands kommun. Detta innebär att av förhandlat överskott
överförs 75 procent och att förhandlat underskott överförs i sin helhet.
A v förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det under året gjorts stora
kraftansträngningar för att nå ett nollresultat, vilket förvaltningen också lyckats med. Av
resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 3 108 814 kronor.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl.

Expedieras: Regionstyrelsen samt ledningskontoret ekonomi
-------

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 14

Kompletteringsbudget - investeringar
BUN 2015/80
Förvaltningens ejäns teskrivelse, 2015-01-30

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Kompletteringsbudgeten för är 2015 fastställs enligt bilaga, bifogas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Bakgrunden till förvaltningens förslag om kompletteringsbudget, för investeringar, är att
beslutade och påbörjade projekt har fördröjts.
Förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för vilka projekt som omfattas.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl.

ANM. Bilagan bifogas det tryckta protokollet.

Expedieras: Regionstyrelsen samt ledningskontoret ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 15

Beslut om delegation. Internremiss - Plan för långsiktig stöd- och
samverkansstruktur för barn-, vuxen och äldrefrågor
BUN 2014/964

- Förvaltningens tiänsteskrivelse, 2015-01-27
- Remissunderlag från ledningskontoret/regionstyrelsen. 2014-12-17

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december, 2014, att remittera rapport
och förslag till ny regional stöd- och samverkansstruktur till socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Remisstid, enligt
regionstyrelsens beslut, är till och med den 9 mars 2015.
Förvaltningen har begärt förlängd yttrandetid, vilket har beviljats till och med den 13 mars.
Mot bakg r und av remisstidens längd och barn- och utbildningsförvaltningens
arbetsbelastning föreslås att barn- och utbildningsnämnden delegerar till sitt
arbetsutskott att inge yttrande.

Expedieras: BUF, kvalitets- och utvecklingsavdelningen

' Justerare:

f-bP

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 16
Anmälningsärenden
BUN 2015/56

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

Beslut fattade av förvaltningschef Anders Jolby
o Överklagande av beslut om skolskjuts, 2015-02-05 (BUN 2014/615)
o Yttrande i mål nr 150-15, laglighetsprövning enligt kommunallagen,
2015-01-29 (BUN 2015/7)
o Beslut om avvisning i ärende om överklagande gällande kompensering av
elevpeng, 2015-01-19 (BUN 2015/7)

•

Beslut fattade av rektor Tina Löttiger, enligt förteckning daterad 2015-01-26.

•

Beslut fattade av rektor Jacob Wesley, enligt förteckning daterad 2015-01-29.

j Utdrar,asbfityrka,ndl!:

'

-------·-·-·

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 17

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33
- Information om v1ssa inkomna handlingar, BUN 2015-02-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Läggs till handlingarna

Information gavs om vissa inkomna handlingar.
Efter det att Information om vissa inkomna handlingar sammanställts hade ytterligare två
handlingar inkommit till nämnden. Dels Skolinspektionens beslut efter
kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete vid Högbyskolan i Gotlands kommwi dels
skrivelse från Lärarnas Riksförbund på Gotland avseende önskemål om utlysning av alla
chefstjänster i den nya gemensamma utbildningsförvaltningen, inklusive svar.
Samtliga handlingar fanns att tillgå i en pärm på sammanträdet.

·- J

l

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 18

Förva ltni ngschefens information
• Skolinspektionen. Beslut gällande elevhälsans arbete, Högbyskolan.
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete, vid
Högbyskolan. Efter genomförd granskning har beslut fattats och översänts
huvudmannen. I beslutet beskrivs ett antal utvecklingsområden, som
Skolinspektionen ansett centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. När det
gäller uppföljning ska huvudmannen senast den 19 januari 2016 redovisa, till
Skolinspektionen, vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån
utvecklingsområdena. Dessförinnan ska huvudmannen, senast den 16 mars i år,
inkomma med uppföljningsbar planering av hur man avser att arbete med
förbättringsområden.(BUN2014/454)

• Gemensam förvaltning s organisation för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) och barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Regiondirektören har tillsatt en

styrgrupp under sin ledning. De båda nuvarande förvaltningschefema för GVF och
BUF ingår i gruppen. Styrgruppen arbetar nu med att ta fram projektdirektiv, vilka
ska fastställas av Regionstyrelsen. Beslut kommer sannolikt att fattas på
regionstyrelsens sammanträde i mars. Information om bildandet av utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen kommer kontinuerligt att ges barn- och utbildningsnämnden.

BUN 2014/616

Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-10

Protokoll

BUN § 19

Intern kontroll, 2014
BUN 2014/7

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-02-04, per E-postad samma dag, delades ut.
- Serviceförvaltningen, Uppfölining av internkontroll, 2015-02-03

Barn- och utbildningsnämndens beslut

• Rapporten godkänns med tillägget att förvaltningen ska återkomma med förslag på
åtgärdsplan för att förhindra att brister uppkommer.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Enligt regionstyrelsens riktlinjer för intern kontroll, beslutade 2013-08-09, ska nämnden i
samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.
Intern kontroll inom ekonomiområdet har genomförts i barn- och utbildningsförvaltningen sedan hösten 2006.
Ekonomikonsult på Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen, ska medverka vid
upprättande av internkontrollplan och i samarbete med förvaltningarna utföra
planenliga kontroller och bevaka att kontrollplanen följs. Eventuella avvikelser om
oegentligheter samt allvarliga och/ eller systematiska brister ska rapporteras till
ekonomichefen och enhetschef vid Ekonomi och upphandling.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i ''Tidplan för test av intern kontroll 2013 och
2014" tagit fram de områden som skall kontrolleras inom förvaltningen. Områdena är
Hantering av personalförmåner, gåvor och representation samt Anskaffning av varor
och tjänster.
Granskningen visar att den interna kontrollen av riktlinjer för representation i samband
med personalvård, gåvor och representation har förbättrats och att resultatet av testen
för rutinen "Anskaffning av varor och tjänster" är godkänd på de utvalda
verifikationerna.
Förvaltningen instämmer i rapportens bedömning och slutsats. Brister ska åtgärdas med
fortsatt utbildning inom bristområdena. Målet är att den ekonomiska redovisningen ska
vara korrekt i alla delar.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl.
Expedieras: Regionstyrelsen samt ledningskontoret ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

