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Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 60
Au § 31

Månadsrapport. April
BUN 2015/4

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Månadsrapporten godkänns

Den ekonomiska prognosen för år 2015, helåret, pekar på ett underskott om
1 749 000 kronor. Detta motsvarar en avvikelse på 0,15 procent.
Prognosen är bättre än vid delårsrapport 2015:1, vilken pekade på ett underkott på
2 896 000 kronor.
Resultatförbättringarna återfinns inom särskolan med 700 000 kronor, grundskolan
(inklusive förskoleklass och fritidshem) med 645 000 kronor samt inom den centrala
förvaltningen med 259 000 kronor. Däremot har resultatutvecklingen försämrats i
förskolan med 457 000 kronor.
Ärendet fördrogs på arbetsutskottets sammanträde av ekonomichef Elisabeth
Österdahl.
Förvaltningen har av såväl arbetsutskottet som nämnden fått i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att respektive verksamhetsområde ska
uppnå ett bokslut i balans.
ANMÄRKNING: Se § 61 i detta protokoll

Arbetsutskottets förslag i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 61
Au § 32

Uppföljning avdelårsrapport2015:1. Bokslut i balans, redovisning
av vidtagna och planerade åtgärder
BUN 2015/4

- (Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2015-04-14, § 16)
- (Barn- och utbildningsnämnden, 2015-04-29, § 38)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Informationen togs emot.
 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av skolpengens storlek i syfte

att föreslå en sänkning, samt vilka konsekvenser detta innebär för verksamheten.
Uppdraget ska avrapporteras i samband med nämndens behandling av
internbudgeten för år 2015

I samband med att nämndens behandling av ärende om delårsrapport 2015:1 gavs
förvaltningen i uppdrag, av såväl nämnden som dess arbetsutskott, att vidta åtgärder så
att respektive verksamhetsområde uppnår ett bokslut i balans. Vidtagna och planerade
åtgärder ska, enligt uppdraget, redovisas nämnden i juni.
Arbetsutskottet gavs vid sitt sammanträde, i maj, en muntlig rapport och beslutade att ta
emot informationen.
Tjänsteskrivelse från förvaltningen förelåg vid nämndens sammanträde.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår vilka åtgärder som vidtagits för grundskolan
respektive förskolan för år 2015. Förvaltningen konstaterar även, i sin tjänsteskrivelse,
att nivån på tilläggsbelopp varit hög under vårterminen, vilket medför behov av att finna
andra former för finansiering av detta under höstterminen.
Syftet med åtgärderna för 2015 är även att lägga en grund för att klara besparingar inför
2016, då barn – och utbildningsnämnden förväntas få en intäktsminskning motsvarande
1%, dvs cirka 11 miljoner kronor. En inriktning är att i första hand hantera besparingen
under 2016 genom en reducering av skolpengen i förskolan, fritidshemmen och
grundskolan, men även genom en reducering av budgeten för särskolan. För att klara
besparingskravet år 2016 kan en översyn av verksamhetens struktur och ambitionsnivå
bli nödvändig.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors § 61
Ärendet föredrogs av chefen för förskolan, Susan Meuller, samt chefen för grundskolan,
Mats Hanell.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 63
Au § 34

Internkontroll 2015 – 2016
BUN 2015/266

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-06 inklusive bilaga

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Internkontrollplanen för åren 2015 och 2016 godkänns.

Dokumentet Riktlinjer för intern kontroll är en viktig del av regionens styrsystem, RS
2013/224. Riktlinjerna reglerar syfte, ansvarsfördelning och uppföljning av det interna
kontrollarbetet inom Region Gotland.
Ett av syftena med intern kontroll är att följande mål uppnås; Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten samt Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner mm.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. I samband med årsbokslut och
verksamhetsberättelsens inlämnande ska nämnden rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen. Förvaltningschefen ansvarar
för att till nämnden årligen rapportera om hur den interna kontrollen fungerar.
Nämnden skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Granskningsområden kan vara både ekonomi, personal och verksamhet och valda efter
genomförd riks- och väsentlighetsanalys.
Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2006 arbetat systematiskt med intern kontroll
inom ekonomiområdet men har för avsikt att genomföra de analyser som erfordras för
att i planen också införa övriga granskningsområden.
Förvaltningen föreslår att särskild kontroll görs inom områdena externa utbetalningar,
efterlevnad av attestreglemente och krav samt bevakningsrutiner inom barnomsorgen.
Eventuella tillkommande områden inom andra riskområden föreslås tillföras planen
under perioden och att nämnden informeras om detta.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av ekonomichef Elisabeth
Österdahl.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors BUN § 63
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att internkontrollplanen för åren
2015 och 2016 godkänns.
Ärendet föredrogs, på nämndens sammanträde, av ekonomichef Elisabeth Österdahl.
Föredragningen inleddes med en genomgång av bakgrunden till internkontroll inom
ekonomiområdet och riktlinjer för intern kontroll beslutade av regionstyrelsen januari år
2014.

Expedieras: Förvaltningen, ekonomi – för ev åtgärd
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 64
Au § 35

Beslutsattestanter år 2015
BUN 2015/265

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Till generella beslutsattestanter utses; nämndens ordförande Brittis Benzler,

skoldirektör Anders Jolby och ekonomichef Elisabeth Österdahl.

Enligt kommunens attestreglemente ska varje nämnd utse personer med rätt att
beslutsattestera eller vara ersättare för dessa.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter
som anger omfattningen för respektive beslutsfattares ansvar.
Enligt delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden har ekonomichefen rätt att
utse attesträttsinnehavare, fortlöpande revidera under året samt häva attesträtt.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av ekonomichef Elisabeth
Österdahl.
Arbetsutskottets förslag i enlighet med förvaltningens.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 65
Au § 36

Internremiss. Förslag till program för självmordsförebyggande
arbete
BUN 2015/208

- Regionstyrelsens remissunderlag, 2015-02-27
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-20, reviderad

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Nämnden är positiv till föreslaget handlingsprogram. Vi motsätter oss däremot att en

speciell utbildningsmetod eller utbildningsarrangör pekas ut i dokumentet. Vi har inte
heller möjlighet att åta oss att utbilda om något vi inte vet omfattningen eller
kostnaden för.
 Förvaltningen ges i uppdrag att ta del av andra kommuners arbete, riktade mot

elever, i syfte att se om någon kunskapsbaserad metod skulle kunna passa på
Gotland.

På uppdrag av Regionfullmäktige pågår ett arbete med att ta fram ett övergripande
handlingsprogram för medborgarnas säkerhet och trygghet på Gotland. Som en del i
detta arbete har förslaget till program för självmordsförebyggande arbete för åren
2015 – 2018 arbetats fram. Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i mars, 2015,
att remittera Förslag till program för självmordsförebyggande arbete till nämnderna och
till Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
I programmet ingår fem strategier för att minska självmord och självmordsförsök.
Programförslaget anger ett antal uppdrag riktade till vissa nämnder, däribland barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av kvalitets- och utvecklingschefen
Elisabeth Jonsson Höök.
Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering
avseende kommentarer till de uppdrag vilka är riktade till barn- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat tjänsteskrivelsen i enlighet
med arbetsutskottets beslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors BUN § 65
Ärendet föredrogs på nämndens sammanträde av kvalitets- och utvecklingschefen
Elisabeth Jonsson Höök.
Yrkande
Ordförande, Brittis Benzler med instämmande av Andreas Lilja (M) yrkade dels på att
nämnden inger följande yttrande: ”Nämnden är positiv till föreslaget handlingsprogram.
Vi motsätter oss däremot att en speciell utbildningsmetod eller utbildningsarrangör
pekas ut i dokumentet. Vi har inte heller möjlighet att åta oss att utbilda om något vi
inte vet omfattningen eller kostnaden för.” dels att förvaltningen ges i uppdrag att ta del
av andra kommuners arbete, riktat mot elever, i syfte att se om någon kunskapsbaserad
metod skulle kunna passa på Gotland.

Ordförande ställde proposition på sitt yrkande och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 66
Au § 37

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetshjul. Förslag till revidering
BUN 2015/134

- (Det systematiska kvalitetsarbetets århjul, BUN 2013-04-17, § 34)
- Förlag till revidering av kvalitetsarbetets årshjul, 2015-05-07
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-21, vilken ersätter tidigare tjänsteskrivelse (2015-05-07)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Det systematiska kvalitetsarbetets årshjul revideras i enlighet med förvaltningens

förslag.
 Huvudmannens fokus kommande år ska vara att stödja rektor och förskolechefs

arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.
 Förvaltningen ska fortsätta att utveckla metoder för att göra analyser av resultat i

syfte att ta fram underlag för beslut om förbättringsåtgärder.
 Förvaltningen ska ta fram ett arbetssätt för att kunna utföra riktad tillsyn av

verksamheten där så bedöms nödvändigt.

Förvaltningen hade, på uppdrag av ordförande, inför nämndens sammanträde utarbetat
reviderad tjänsteskrivelse i syfte att ytterligare tydliggöra förslaget till revidering av
nämndens kvalitetshjul.
Arbetsutskottet föreslog i att det systematiska kvalitetsarbetets årshjul revideras i enlighet
med förvaltningens förslag.
I Skollagen, 4 kap §§ 2-6, beskrivs hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på nationell nivå,
huvudmannanivå samt på enhetsnivå. Arbetet ska bedrivas systematiskt med inriktning
på att uppnå de nationella målen för utbildningen. Skolverket har utarbetat allmänna
råd, som riktar sig till hela skolväsendet, som stöd i arbetet. Det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs cykliskt; Följa upp resultat och fastställa nuläget – var är vi →
Analysera resultaten utifrån målen – var ska vi? Beslut om åtgärder! → Planera – hur gör
vi? →Genomför → osv
Förvaltningen bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas och
stärkas för att säkerställa att utbildningen sker enligt styrdokument. Det systematiska
kvalitetsarbetets arbetsprocess ska hänga ihop i hela styrkedjan, från huvudman och ut i
verksamheten. Huvudmannens, rektors, och förskolechefens analys av förskolans och
skolans samlade dokumentation av olika resultat ska ligga till grund för planering,
organisation och utveckling av verksamheten – inom ramen för tilldelade resurser.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors BUN § 66
Skolinspektionens kommande beslut, på huvudmannanivå och enhetsnivå, kommer att
vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet.
I syfte att förtydliga arbetet på huvudmannanivå har det systematiska kvalitetsarbetets
årshjul reviderats. Därmed avslutas de av nämnden prioriterade förbättringsområdena,
främja alla barns- och elevers utveckling och lärande samt lust att lära och särskilt
uppmärksamma förväntningar på pojkars resultat samt högre måluppfyllelse i
matematik.
Kvalitets- och utvecklingsavdelningens mål för 2015/2016 är att implementera, fördjupa
och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det genomsyrar arbetet från
huvudmannanivå och ut i verksamheten (Skollagen 4 kap 2-6 §§).
Fokus för huvudmannen, kommande år, ska vara att stödja och leda rektor och
förskolechef så att de utvecklar analys- och kvalitetsarbete utifrån verksamhetens
resultat. I förkommande fall ska huvudmannen utföra riktad tillsyn för att säkerställa
kvaliteten i verksamheten.
Ärendet föredrogs av kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök och
verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 67
Au § 38

Översyn av särskilda undervisningsgrupper. Särskilt stöd för
elever inom Region Gotland
BUN 2012/472

- (Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, BUN au § 49, 2014-05-21)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-13 (2014-05-13)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten tas emot och lägg till handlingarna.

Förvaltningen gav i maj 2014 arbetsutskottet en rapport om utvecklingsarbetet med
särskilt stöd i förvaltningen. Förvaltningen uppdrogs att återkomma med rapport om
hur arbetet fortsatte.
Genom den nya skollagen som antogs år 2010 och de medföljande statliga reformerna
och allmänna råden från Skolverket uppmärksammade förvaltningen behovet av en
översyn av organisationen för särskilt stöd i allmänhet och särskilda undervisningsgrupper i synnerhet. Förvaltningschefen beslutade att en översyn skulle genomföras.
Hösten år 2013 bildades arbetsgruppen STÖD under ledning av för- och
grundskolechef och med deltagande av rektorer från respektive linje, representant från
barn- och elevhälsan samt sakkunnig från central förvaltning. Gruppen genomförde
hösten 2013 en inventering och kartläggning av befintlig organisation för särskilt stöd.
Inventeringen och kartläggningen visar att det skiljer sig på flera punkter, i arbetet med
elever i behov av särskilt stöd. Det föreligger därmed en risk att våra skolor inte förmår
erbjuda en likvärdig skola. Rapporten sammanfattar de utgångspunkter som gällt för
gruppens arbete, förslag till särskilda undervisningsgrupper, rutiner anpassade till
skollagen och förslag till långsiktigt utvecklingsarbete.
Av tjänsteskrivelsen framkommer även att Stöd-gruppen har upphört, uppdrag att skapa
gemensamma dokument och rutiner kring särskilt stöd och översyn av likvärdiga rutiner
för våra särskilda undervisningsgrupper har genomförts.
Arbetet med det inkluderande förhållningssättet fortsätter med målet att på sikt minska
antalet elever i särskilda undervisningsgrupper. Flera olika skolutvecklingsprocesser
pågår som syftar till att öka likvärdigheten i våra verksamheter.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors § 67
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med förvaltningen att rapporten tas emot och läggs till
handlingarna.
Ärendet föredrogs av kvalitets- och utvecklingschefen Elisabeth Jonsson Höök.

Expedieras: BUF, kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 68
Au § 40

Rapport. Skolpliktsärenden, 2015
BUN 2015/159

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Kvalitets- och utvecklingschefen Elisabeth Jonsson Höök gav arbetsutskottets
ledamöter en muntlig rapport. Av föredragningen framkom bland annat att våra
skolbarn i högre grad är i skolan jämfört med för två år sedan. I maj 2014 rapporterades
17 elever jämfört med samma period i år som omfattar 13 elever. Ett intensivt arbete
pågår för samtliga elever tillsammans med socialtjänst, BUP och habiliteringen.
Arbetsutskottet beslutade godkänna den muntliga rapporten.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde utarbetat skriftlig rapport. Av rapporten
framgår att det i slutet av april 2015 var sju flickor och sex pojkar som skolorna
rapporterade hade en frånvaroproblematik som föranlett mer omfattande insatser. I de
flesta fall har också anmälan gjorts till socialtjänsten. I flera fall sker ett pågående arbete
inom ramen för Samordnad Individuell Plan (SIP-arbete). De övervägande antalet
rapporterade elever tillhör årskurserna 7 – 9 och eleverna är utspridda på de flesta
högstadieskolorna på Gotland.
I rapporten beskrivs även det förebyggande arbetet som bedrivs.
Ärendet föredrogs av kvalitets- och utvecklingschefen Elisabeth Jonsson Höök. Av
föredragningen framgick bland annat att antalet barn med en omfattande
frånvaroproblematik har sjunkit, över åren. För två år sedan omfattade rapporten tjugo
barn. När det gäller arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) omfattas, på Gotland,
alla barn dvs både förskola och skola. Initiativet till SIP kan även tas av skolan, och inte
bara socialtjänsten.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 69
Au § 41

Rapport. Preliminära skolval - förskoleklass
BUN 2015/280

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-13, delades ut på sammanträdet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Det fria skolvalet, i mån av plats, infördes på Gotland år 2009 och riktar sig till barn
som har rätt att börja i förskoleklass. Förskolan är frivillig och man kan således välja att
inte börja i förskoleklass. Elever har dock alltid en garanterad plats i den grundskola
som Regionen anvisat som ”hemskola”. Det fria skolvalet innebär att en annan
grundskola kan ta emot elever i mån av plats. Rektor beslutar om en elev, utanför det
egna upptagningsområdet, kan beredas plats eller ej.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framkommer att det av den 645 barn som har rätt att
börja förskoleklass, hösten 2015, har 565 barn/vårdnadshavare gjort ett aktivt val till
regional grundskola. Differensen mellan antalet barn med rätt att börja förskoleklass och
de som sökt regional grundskola är 80 barn. Att man inte sökt till förskoleklass kan dels
bero på att man avser att söka till fristående skola dels valt att inte börja i förskoleklass.
Totalt har 546 barn beviljats plats i den regionala grundskolans förskoleklass. Ett antal
skolor i Visby (Romaskolan, Humlegårdsskolan, Lyckåkerskolan , S:t Hansskolan och
Norrbackaskolan) har inte kunnat ta emot alla sökande på grund av platsbrist. Detta
innebär att 24 barn inte har beviljats sitt förstahandsval och därmed hänvisats tillbaka till
hemskolan alternativt sökt friskola.
Humlegårdsskolan har 21 sökande från andra upptagningsområden. Detta beror till viss
del på att de barn som bor på Kolgården valt Humlegårdsskolan som är närmaste
grundskola. Upptagningsområdena håller på att ses över och vissa justeringar kommer
att göras för att anpassa nya bostadsområden till närliggande skolor.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av informatör Barbro Engström.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med förvaltningens förslag att rapporten godkänns.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 70
Au § 42

Rapport. Klagomålshantering, vårterminen 2015
BUN 2015/319

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Förvaltningen rapporterar till nämnden två gånger per år, terminsvis, inkomna klagomål.
Sedan december 2014, då senaste rapporten gjordes, har det via Region Gotlands
klagomålshantering inkommit 15 klogomål på verksamheten. Ett beröm är inlämnat
som riktas till Humlegårdsskolan.
Av de 15 inlämnade klagomålen är 12 utredda och avslutade. Ett klagomålsärende är
överlämnat till serviceförvaltningen, måltidsförsörjningen. Ett ärende är numera en
Skolinspektionsanmälan och ett ärende är ett pågående utredningsärende.
Jämfört med vårterminen 2014 är det inlämnat fem färre klagomål i år, motsvarande
period.
Karaktären på inlämnade klagomål är idag en annan än när rapporteringen påbörjades år
2011. En orsak kan vara att Skolinspektionen hänvisar ärenden tillbaka till kommunens
egen klagomålshantering innan de tar emot en anmälan.
De som har ett klagomål blir uppmanade att de bör kontakta verksamhetens chef innan
klagomålet lämnas in. Vilket kan göra att vissa klagomål hanteras ute i verksamheten
innan det blir ett formellt klagomålsärende.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av informatör, Barbro Engström.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.
Kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök redogjorde för de olika
formerna för anmälningar och/eller klagomål som finns och hur dessa hänger samman.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 71
Au § 43

Rapport. Information om ärenden hos Skolinspektionen och Barnoch elevombudet (BEO)
BUN 2015/281 (BUN 2015/383 och BUN 2015/519 )

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-26
- Sammanställning, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Rapporten godkänns.

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde då rapport inte förelåg.
Rapport förelåg vid nämndens behandling av ärendet.
Årets rapport, till och med den 25 maj, omfattar totalt 21 ärenden, varav sex ärenden
inkommit under år 2015. Tretton ärenden hänförs till år 2014 och resterande två
ärenden till 2013. Totalt är åtta ärenden, vid detta rapporteringstillfälle, ännu inte
avgjorda.
Av de sex ärenden som inkommit i år, 2015, har Skolinspektionen fattat beslut om att
omedelbart, utan hörande av barn- och utbildningsnämnden, avskriva fyra ärenden.
Detta betyder att Skolinspektionen inte funnit något skäl att utreda uppgifterna. Av de
resterande två ärendena har ett överlämnats till Gotlands kommun (Region Gotland,
barn- och utbildningsnämnen) för fortsatt utredning. Således återstår ett ”gängse
anmälningsärende. Detta ärende är ännu inte avgjort, den 2 juni.
Ärendet fördrogs av kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök.
Nämndsekreteraren redovisade på sammanträdet ytterligare två beslut. Dels ett beslut
avseende rätten till särskilt stöd för en grundskoleelev, BUN 2015/519, dels ett beslut
avseende antagning till förskola, BUN 2015/383. I det senare ärendet har
Skolinspektionen beslutat avskriva ärendet, utan hörande av nämnden. I beslutet om
rätten till särskilt stöd har Skolinspektionen den 26 februari 2015 förelagt Region
Gotland att säkerställa elevens rätt. Region Gotland har därefter, till Skolinspektionen,
redovisat vilka åtgärder som vidtagits. Mot bakgrund av redovisningen har
Skolinspektionen beslutat att avsluta ärendet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 72
Au § 45

Rapport. Anmälningar om kränkande behandling - halvårsrapport
BUN 2015/39

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-26

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Informationen togs emot.

Muntlig rapport lämnades av nämndsekretararen. Av rapporten framkom bland annat
att det under vårterminen 2015 inkommit 43 anmälningar till huvudmannen, samtliga
har redovisats arbetsutskottet. Anmälningarna fördelars sig jämnt mellan för- och
grundskolorna på norra Gotland, 22 anmälningar, och för- och grundskolorna på södra
Gotland, 21 anmälningar.
Förvaltningen avser att fortsätta sitt arbete med att säkerställa att skolområdena har
kännedom om rutinerna.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Förvaltningens tjänsteskrivelse förelåg till nämndens behandling av ärendet.
Av tjänsteskrivelsen framgår, utöver antalet anmälningar och uppföljning samt
administration, att förvaltningen under höstterminen 2014 genomfört satsningar på
såväl utbildning som lärande inom respektive linje. Antalet anmälningar har, som
förväntat, ökat. Detta tyder på att såväl kunskapen om skyldigheten att anmäla som
rutiner för anmälan har fått fäste. Förvaltningen avser att, i särskild ordning, följa upp de
skolområden där anmälningar saknas.
Anmälan om kränkande behandling görs av anställd personal och inlämnas till
huvudmannen av rektor. Skyldigheten att anmäla är reglerad i Skollagen (2010:800,
kap 6 § 10).
Ärendet föredrogs av nämndsekreteraren tillsammans med kvalitets- och
utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök. Chefen för förskolan, Susan Meuller, föredrog
ärendet utifrån förskolans perspektiv. Chefen för grundskolan, Mats Hanell, föredrog
ärendet utifrån skolans perspektiv.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 73

Internremiss. Intresseanmälan för köp av mark,
Vänge Hägvalds 1:54
BUN 2015/161

- Regionstyrelsens beslut om återremiss, 2015-04-22., Rs § 116
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-22 (ärende direkt till nämnd)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Följande yttrande lämnas av nämnden:

Enligt prognoserna ser vi en stor ökning av antalet barn och elever i Vänge skolas
upptagningsområde framöver. Vid en eventuell utökning av förskola eller skola i
Vänge men nya lokaler på skoltomten behöver en del av den aktuella tomten
användas som lekyta och fotbollsplan för skolan. Därför bör Regionen behålla en del
av den aktuella tomten.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Regionstyrelsen har återremitterat ärende om försäljning av fastigheten Vänge Hägvalds
1:54 till ledningskontoret för inhämtande av yttrande från barn- och utbildningsnämnden då fastigheten är belägen intill Vänge skola.
Förvaltningen föreslår att föreslagen försäljning tillstyrks under förutsättning av att
eventuella behov av utökade lokaler för för- och/eller grundskolan i Vänge säkerställs.
Av förvaltningens bedömning framkommer att de anser att nämnden bör försäkra sig
om att eventuella framtida behov av utökning av byggnader på skoltomten är möjlig,
och inte äventyras vid en försäljning. Den skolgård som finns idag är 10 000 kvm och
bedöms kunna inrymma ytterligare en byggnad, om behov skulle uppstå. Redan idag är
barn- och elevprognoserna sådana att det eventuellt krävs kompletterande tillfälliga
lösningar för att verksamheten ska rymmas de närmast åren.
Yrkande
Ordförande, Brittis Benzler, yrkade på att nämnden skulle lämna följande yttrande: ”Enligt
prognoserna ser vi en stor ökning av antalet barn och elever i Vänge skolas
upptagningsområde framöver. Vid en eventuell utökning av förskola eller skola i Vänge
med nya lokaler på skoltomten behöver en del av den aktuella tomten användas som
lekyta och fotbollsplan för skola. Därför bör Regionen behålla en del av den aktuella
tomten.
Ordförande ställde proposition på sitt yrkande och fann att det vunnit bifall.
Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 74

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
BUN 2015/161

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avsnitten A2 och A3 antas i

enlighet med förvaltningens förslag, bifogas.

Utgångspunkten för den nu föreslagna revideringen av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning är det beslut om organisationsförändring vilket genomfördes den 1
april 2015. Organisationsförändringen innebar en tydligare organisation med en chef för
förskolan och en chef för grundskolan.
Förvaltningen bedömer att den genomförda organisationsförändringen, med en chef för
förskolan och en chef för grundskolan, kräver en uppdaterad delegationsordning som
dels tydliggör de båda chefernas befogenhet dels speglar att funktionen för- och
grundskolechef sedan den 1 april utgått.
Den genomförda organisationsförändringen, per 1 april 2015, påverkar avsnitten A2 och
A3 i nämndens delegationsordning varför förvaltningen föreslår att dessa avsnitt
revideras. I samband med att förvaltningen genomfört en översyn av dessa båda avsnitt
har även översyn gjorts av direktdelegation från nämnden till befattningar utan
chefsansvar. Här föreslår förvaltningen att nämnden i stället beslutar delegera dessa
uppdrag till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera.

Expedieras: Förvaltningen, informatören för publicering

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 75

Lägesrapport. Skolinspektionens inspektion
BUN 2014/336

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Informationen togs emot.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att
lagar, regler och läroplaner för verksamheten följs. Målet är att bidra till alla barns och
elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö – där alla når minst godkänt i alla
ämnen.
Det är huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller den som driver en
fristående skola, som har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Granskning genomförs
vart tredje år. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd
och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns.
Under vårterminen år 2015 genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn av
kommunal och enskild huvudman på Gotland. På kommunal huvudmannanivå
genomförs tillsyn av förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola,
gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Prioriterad tillsyn, med verksamhetsbesök, genomförs av samtliga grundsär- och
gymnasiesärskola och fyra kommunala skolor (20%).
Skolinspektionen kommer att fatta sammanlagt fem beslut som berör kommunal
verksamhet, barn- och utbildningsnämnden, där ingår förskola, fritidshem, förskoleklass
- grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Inget beslut på huvudmannanivå är
ännu fattat.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår vilka verksamheter, som efter den
prioriterade tillsynen, har fått beslut till och med den 25 maj.
Förvaltningen konstaterar att gemensamt för de beslut som hitintills mottagits från
Skolinspektionen är föreläggande inom området Styrning och utveckling av
verksamheten. Av den sammanfattande texten i besluten beskrivs att det finns brister i
det systematiska kvalitetsarbetet och att rektor tillsammans med huvudman behöver
utveckla analysarbetet på alla nivåer.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors BUN § 75
Återkoppling görs av Skolinspektionen den 17 juni, klockan 13:00 – 16:00. Inbjudan har
skickats till nämndens ledamöter i särskild ordning.
Ärendet föredrogs av verksamhetsspecialisten Karin Sandberg Täpp.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 76

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33

- Information om vissa inkomna handlingar 2015-06-02 (2015-03-24)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Läggs till handlingarna

Information gavs om vissa inkomna handlingar.
Sammanställning över inkomna handlingar delades ut på sammanträdet. Fördjupad
information om underrättelsen från Arbetsmiljöverket (AMV) gavs av
förvaltningschefen.
Samtliga handlingar fanns att tillgå i en pärm, på sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 77

Förvaltningschefens information
 Förvaltningen har flyttat från inom Visborg till hus Gunnfjaun. Barn- och

utbildningsförvaltningen har flyttat inom Visborg och finns nu på våningsplan 3 i hus
Gunnfjaun. Förvaltningschefen informerade om att flytten har gått bra.
 Skolchefsnätverk, bland annat diskussion om legitimationskrav.

Förvaltningschefen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) nätverk för
skolchefer. På senaste nätverksmötet diskuterades bland annat legitimationskrav och
anställningsformer för 1:e lärare. Förvaltningschefen konstaterade att olika
kommuner gör olika när det gäller anställningsvillkoren för 1:e lärare – men att man
lär av varandra.
 Bildandet at utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Arbetet med

bildandet av den nya förvaltningen pågår. Konsultföretaget PwC är nu klara med
utkast till nulägesanalys. Av utkastet framkommer bland annat att styrning och
ledning är två förbättringsområden.
 Offentliga rummet. Konferensen som arrangeras av Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) och Vinnova pågår under tre dagar och genomförs i år på Gotland.
Från förvaltningen deltar kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök. I
går, den 1 juni, var temat skolan och digitaliseringen. Lärare, elever och
administratörer från Region Gotland deltog.
 Sommarskola. Sommarskolan i år kommer att utökas mot bakgrund av antalet

ensamkommande flyktingbarn. Satsningen genomförs gemensamt av de tre berörda
förvaltningarna (socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen). Satsningen innebär en totalkostnad på
75 000 kronor dvs 25 000 kronor per förvaltning. Satsningen omfattar ett 25-tal
elever. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är ansvarig förvaltning. Beslut i
ärendet kommer att fattas av förvaltningschefen.
 Ung företagsamhet (UF). Föreningen Ung företagsamhet har beslutat att bidra

med läromedel, i våra skolor, i ämnet entreprenöriellt lärande.
 Yttrande till förvaltningsrätten i ärende om tillämpning av skollagen. Företaget

Pysslingen har till förvaltningsrätten överklagat beslut om skolpeng/återställande av
underskott. Förvaltningen har per delegation inlämnat yttrande.
Förvaltningen/nämnden bestrider i stort begäran. Utgångspunkten för
ställningstagandet är bland annat balanskravet enligt 8 kap 5a § i kommunallagen dvs
de tre närmaste åren efter underskottsåret. Resultatet för år 2011 (redovisas år 2012)
ska således vara återställt senast 2014 (redovisas år 2015) osv. Ev underskott åren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

fors BUN § 77
2012 och 2013 är således för tidigt att reglera. En annan utgångspunkt för att talan
bestrids är uppfattningen att det är grundskolans resultat och inte hela nämndens
resultat som ska beaktas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 78

Anmälningsärenden
BUN 2015/56

-

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


Beslut fattade av förvaltningschef Anders Jolby
o Beviljande av ansökan om ändrad avslutningsdag, Mattisgruppen i Halla
(BUN 2015/331)
o Beviljande av ansökan om ändrad avslutningsdag, Vänge skola
(BUN 2015/330)



Beslut fattade av förskolechefen för Dalhem/Endre förskoleområde Ann-Catrin
Redin, enligt förteckning daterad 2015-05-19 (BUN 2015/56:18).



Beslut fattade av rektorn för Terra Nova skolområde, enligt förteckning daterad
2015-06-01. (BUN 2015/56:19).



Beslut fattade av förskolechefen för Terra Nova förskoleområde Michaela
Unger, enligt förteckning daterad 2015-06-01 (BUN 2015/56:20).

Kopior av förvaltningschefens beslut fanns att tillgå i pärm på sammanträdet
tillsammans med förteckning över delegationsbeslut fattade av rektor och förskolechef.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-18

BUN § 79

Fråga om fadderskap och fadderskolor
BUN 2015/--

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Frågan återkommer till nästa sammanträde i september.

Ledamoten Anderas Lilja (M) lyfte på sammanträdet fråga om även ledamöter i den nu
valda nämnden ska vara faddrar för olika skolområden/linjer. Han konstaterade även att
om så skulle vara fallet är det viktigt att rollen som fadder tydliggörs.
Ordförande Brittis Benzler informerade om de riktlinjer som gäller dvs nämndens
ledamöter har rätt och möjlighet till att besöka förskolor och skolor under förutsättning
av att besök föranmäls till rektor/förskolechef. Arvode utgår för maximalt totalt två
dagar per år.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

