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Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 112
Au § 75

Internbudget år 2016
BUN 2015/685

- Förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor, 2015-11-10
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, redovisning av besparing om 3,5 mnkr, delades ut (2015-11-12 rev 2015-11-17)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, sammanfattning av driftbudget 2016, delades ut (2013-12-18) 2015-11-17
- (GVN, beslut om internbudget, 2015-10-21, § 91)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Besparing ska genomföras genom minskade anslag, år 2016, till:

a. Förskolan med 2 900 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
b. Fritidshem med 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
c. Förskoleklass med 400 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
d. Särskolan med 3 000 000 kronor.
e. Kulturpedagogiskt centrum med 300 000 kronor
 Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år 2016 fastställs i enlighet med upprättat

förslag.
 Grundbelopp (”skolpeng”) och tilläggsbelopp fastställs enligt upprättat förslag.
 Internbudget (detaljbudget) fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag.
 Förvaltningen ges i uppdrag att justera regelverket för regionalt stöd på så sätt att

nivåer för 1-3 och 4-6 skolor införs.
 Förvaltningen ges i uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade

Toftastugorna.
 Inom förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.
 Nämnden ställer sig bakom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att hos

regionstyrelsen begära att det från och med år 2016 överförs 6 765 000 kronor från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, UAF.

Förvaltningen hade inför utskottets sammanträde utarbetat utkast till internbudget
(detaljbudget) för år 2016.
Förvaltningens förslag omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och
utbildningsnämndens (BUNs) verksamhetsområde. Förslaget grundar sig på beslutade
fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor.

forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
De ekonomiska ramarna utgörs av regionstyrelsens beslut i oktober 2015. Samtliga
förändringar i enlighet med regionfullmäktiges förslag har inarbetats i förvaltningens
förslag. Förvaltningens förslag omfattar inte eventuella kostnadsökningar till följd av
flyktingströmmar i omvärlden.
Förvaltningen föreslog arbetsutskottet att besparing om 1,0 procent görs genom att
minska anslagen till:
a. Stöd till små skolor utanför Visby tätort med 500 000 kronor.
b. Förskolan med 2 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
c. Fritidshem med 670 000 (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
d. Förskoleklass med 388 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
e. Grundskolan med 3 742 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
f. Särskolan med 3 000 000 kronor.
g. Kulturpedagogiskt centrum med 300 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till förvaltningen att dels
komplettera ärendet, inför nämndens behandling, med en tydlig redovisning av hur den
organisatoriska besparingen på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) om 3,5
miljoner kronor genomförs dels ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
alternativ besparing för 500 000kronor Stöd till små skolor utanför Visby.
Utöver dessa två uppdrag, inför nämndens sammanträde, beslutade arbetsutskottet att
ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en modell för fördelning av intäkter och
kostnader för asylsökande. Modellen, som ska redovisas snarast ska innebära att
mottagandet kan finansieraas med statsbidrag och inom befintlig budgetram.
Arbetsutskottet förslog nämnden att anta förslaget till internbudget med undantag för
besparing om 500 000 kronor för Stöd till små skolor utanför Visby samt att inom
förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.
Utöver dessa två förslag till beslut föreslog arbetsutskottet att förvaltningen ges i
uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade Toftastugorna, samt att
förvaltningen justerar regelverket för regionalt stöd på så sätt att nivåerna för 1-3 och 14 skolor införs.

forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat förslaget till internbudget på
så sätt att ingen besparing sker på anslaget till Små skolor utanför Visby. Besparing sker
i stället genom ytterligare minskning av grundbeloppet.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl. Förvaltningen redogjorde även
för hur den organisatoriska besparingen om 3,5 miljoner kronor kommer att ske.
Information gavs till nämnden om att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vid sitt
sammanträde i oktober, beslutat att hos regionstyrelsen begära att det från och med
år 2016 överförs 6 765 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala
förvaltningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF.

Yrkande

Ordförande Brittis Benzler (V), med instämmande av Stefan Nypelius (C) och
Peter Wennblad (M) föreslog att upprättat förslag till internbudget för år 2016 fastställs i
sin helhet samt att stöd till Små skolor utanför Visby tätort och grundbelopp och
tilläggsbelopp fastställs enligt upprättade förslag.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att dessa vunnit bifall.
Ordförande föreslog att nämnden ställer sig bakom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut att det från och med år 2016 överförs 6 765 000
kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen
inom UAF.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 113
Au § 78

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektion av
skolornas inre miljö
BUN 2015/630

- Projektrapport från miljö- och hälsoskydd samt MHN § 94
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Under våren 2015 har miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn på 38 av
Gotlands skolor, varav 29 kommunala grundskolor. Syftet har varit att inspektera
skolornas inomhusmiljö och tillsynen har skett som en del i Folkhälsomyndighetens
nationella tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan.
Projektet har fokuserat på städning och ventilation samt egenkontroll inom dessa
områden. Kontroll har även gjorts av skolornas kemikaliehantering.
Förvaltningen bedömer att området ”skolornas inre miljö” är under kontroll, men att
vissa rutiner behöver utvecklas. Förvaltningen har även lämnat förslag till
serviceförvaltningen om bildandet av gemensamma städråd, linjevis, med deltagande
från båda förvaltningarna. Dialog förs med miljö – och hälsoskyddsförvaltningen kring
formerna för rapportering och inspektionsrapporterna har utvecklast av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen.
Inspektionerna kommer att fortsätta under hösten 2015, med avseende på förskolornas
inre miljö.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.

Expedieras: MHN för information

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 114
Au § 81

Bildande av referensgrupp, Västerhejde skola. Val av
representanter
BUN 2015/723

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Ledamöterna Johnny Wiberg och Peter Wennblad utses till nämndens

representanter.

Ordförande Brittis Benzler informerade om att en referensgrupp, tillsammans med
tekniska nämnden, kommer att bildas med avseende på Västerhejde skola.
Barn- och utbildningsnämnden har att utse representanter till denna referensgrupp, en
från majoriteten och en från oppositionen. Ärende om val av dessa representanter
kommer på nämndens sammanträde i november.
Arbetsutskottet beslutade att informationen togs emot och att ärendet fick återkomma till
nämndens sammanträde.
Ärendet föredrogs även på nämndens sammanträde av ordförande.
Yrkanden
Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslog att Johnny Wiberg (S) utses till majoritetens
representant.

Stefan Nypelius (C), föreslog att Peter Wennblad (M) utses till oppositionens representant.
Ordförande fann att förslagen vunnit bifall.

Expedieras: Tekniska nämnden/tekniska förvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 115

Uppföljning av fritidshemmens verksamhet
BUN 2015/205

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-12
- Förvaltningens tjänstesrkivelse ”Placerade barn på fritidshemmen 2015-12-31, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten tas emot

Barn- och utbildningsnämnden följer kontinuerligt upp nämndens olika verksamhetsområden. Temat för nämndens uppföljning i november var dels uppföljning av
fritidshemmens verksamhet dels information om och uppföljning av barn- och
elevhälsans verksamhet.
Utifrån Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå har kvalitets- och
utvecklingsavdelningen valt att fokusera på rektors lednings- och styrsystem i det
systematiska kvalitetsarbetet inom respektive skolområde, inklusive fritidshemmen.
I uppföljningssamtalen med rektor har förvaltningen efterfrågat hur denne skapat
förutsättningar gällande ledning och styrning i sin organisation.
Samlad skoldag, som infördes 2013, är ett område som Skolinspektionen särskilt
uppmärksammat vid sin tillsyn. Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår bakgrunden
till samlad skoldag samt den uppföljning, som så här långt, har gjorts av förvaltningen.
Förvaltningen konstaterar att den samlade skoldagen har resulterat i många positiva
effekter för flera skolor. Primärt villkor för att den samlade skoldagen ska ha positiva
effekter är rektors ledning och styrning, att rektor har skapat de förutsättningar som
krävs, till exempel gemensam planeringstid och en organisation som hanterar
fritidshemmets öppettider samt att rektorhar lett arbetet med den pedagogiska
utvecklingen av en samlad skoldag. Avslutningsvis citerar förvaltningen en rektor som
uttryckt att : ”största misstaget” som nu upprepats var att tala om samlad skoldag och
skolskjutsorganisation i samma mening, det försenade vår process.
Rapporten föredrogs av kvalitets- och utvecklingschefen Elisabeth Jonsson Höök.
Chefen för grundskolan, Mats Hanell, redogjorde för grunden för fritidshemmens
verksamhet bland annat med utgångspunkt från en film framtagen av Skolverket.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 116

Uppföljning av barn- och elevhälsans verksamhet
BUN 2015/205

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten tas emot.

Barn- och utbildningsnämnden följer kontinuerligt upp nämndens olika
verksamhetsområden. Temat för nämndens uppföljning i november var dels
uppföljning av fritidshemmens verksamhet dels information om och uppföljning av
barn- och elevhälsans verksamhet.
Ärendet föredrogs av chefen för barn- och elevhälsan, Maria Benczy, som redogjorde
för de lagliga ramarna för verksamheten, elevhälsan ur ett nationellt perspektiv samt
elevhälsan på Gotland. Barn- och elevhälsan ansvarar, numera, även för mottagandet av
nyanlända barn och elever.
Förste skolkurator Susanne Serck redogjorde dels för skolkuratorns roll och hur de 11
skolkuratorerna försöker utveckla ett likvärdigt arbetssätt dels för hur arbetet
mottagandet av nyanlända bedrivs, framförallt på Fårösundsskolan. Av föredragningen
framgick bland annat att Susanne är med i mottagandet av nyanlända.
Förste skolsköterska, Eva Sandin, redogjorde framförallt för den medicinska delen av
barn- och elevhälsans arbete. Av föredragningen framgick bland annat den stora bredd
av arbetsuppgifter som ingår i en skolsköterskas arbetsuppgifter.
ANM. Följande material fanns att tillgå på sammanträdet; - Kunskapsöversikt för kvalitetsgranskning av
elevhälsans arbete (Skolinspektionen Dnr 2014:2123), -Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov
(Skolinspektionen, publicerad 1 juni 2015) och –Fler skolkuratorer kan bidra till att rädda liv (Svenska
Dagbladet 17 juni, 2014)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 117

Månadsrapport. Oktober
BUN 2015/4

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-11, inklusive bilaga om chefstäthet, 2015-11-12
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljning oktober, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Månadsrapporten godkänns.

Månadsrapporten för oktober är en extra uppföljning till följd av regionens ekonomiska
läge. Uppföljningen ska, förutom den ekonomiska delen, fokusera på analys och
kommentarer för personaluppföljning med avseende på följande frågeställningar:
 Finns något samband mellan förändringar av personalkostnad och förändring av

årsarbetare?
 Är förändringen proportionerlig?
 Hur ser förhällandet ut mellan egen anställd personal och hyrpersonal ut?

Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att personalkostnadsökningen, inom barnoch utbildningsförvaltningen, under perioden januari till oktober, 2015, ökat med
3,3 procent jämfört med samma period förra året. Under perioden januari till mars var
ökningen 4,7 procent, för att sedan minska till 2,8 procent under perioden april till
oktober, jämfört med samma period 2014.
Utfallet av 2015 års lönerevision blev 2,98 procent generellt för barn- och utbildningsförvaltningen , inklusive särskild satsning i form av särskilt jämställdhetsutrymme.
Personalkostnadsökningen utöver den årliga löneöversynen utgör därmed 0,32 procent.
Av föredragningen framgick att resultatet, för perioden januari till oktober, är positivt –
ca 13 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer inte att ett sådant positivt resultat för
hela år 2015 kommer att stå sig då periodiseringar för perioden inte är gjorda fullt ut.
För året, gör förvaltningen, bedömningen att det ekonomiska resultatet beräknas till ett
överskott på ca 6 miljoner kronor.

Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 118

Vitesföreläggande i ärende om skolplikt
BUN 2015/532

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-13 inklusive beslutsförslag 2015-11-06
- Reviderat beslutsförslag, 2015-11-17, delades ut
- Yttrande från vårdnadshavare, 2015-11-13 och 2015-11-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Vårdnadshavarna XX, född xx-xx-xx, och X, född xx-xx-xx, föreläggs att vid vite

tillse att skolplikten fullföljs, enligt vad som framkommer av bilaga i detta protokoll.
 Delegeras till förvaltningschefen att ansöka om utdömande av vite.

I Sverige gäller skolplikt i grundskolan. Det ankommer på vårdnadshavarna att se till att
barnen kommer i skola. Om så inte sker kan nämnden förelägga vårdnadshavarana/
föräldrarna vid vite att se till att skolplikten fullgörs (jfr 7 kap. 20 och 23 §§ skollagen).
Barn- och utbildningsförvaltningen upplyste den 6 november vårdnadshavarna om att
de anförda skälen för barnens frånvaro inte är giltiga. Vårdnadshavarna delgavs även ett
skriftligt förslag på föreläggande om att med vite tillse att barnen kommer till skolan.
Vårdnadshavarna fick till och med den 13 november på sig att inkomma med yttrande.
Vårdnadshavarna inkom den 13 november med yttrande över förslag till
vitesföreläggande, vilket kompletterades den 16 november.
Barn- och utbildningsförvaltningen har efter inkommit yttrande och inför nämndens
sammanträde reviderat beslutsförslaget.
Under överläggningarna diskuterade nämnden den närmare skrivningen av innehållet i
beslutsunderlaget med anledning av vad som framkommit i kommuniceringen med
vårdnadshavarna.
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök. Regionjurist Patrik Petterson svarade på frågor.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 119

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet
BUN 2015/696

-

Ärendet utgick.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 120

Anmälningsansvarig enligt lex Maria
BUN 2015/703

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-09

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Skolöverläkaren utses att svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 §

patientsäkerhetslagen , lex Maria.
 Delegeras till förvaltningen att anmäla verksamhetschef och anmälningsansvarig

enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, lex Maria, till vårdregistret hos Inspektionen
för vård och omsorg.
 Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera nämndens delegationsordning med

ovanstående beslut.

Vårdgivaren har ett ansvar att snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom. Det är vårdgivaren som ska utse befattningshavare som ska svara för
anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, lex Maria.
Vårdgivaren har även ett ansvar för att anmäla verksamhetschef och anmälningsansvarig
till vårdregistret hos Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningen bedömer att det genom de föreslagna besluten tydliggörs att nämnden,
som vårdgivare, delegerar till skolöverläkaren att svara för anmälningsskyldigheten enligt
3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria) dels att nämnden delegerar till förvaltningen
att svara för anmälan till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg.

Expedieras: Berörda samt chefen för barn och elevhälsan för åtgärd.

BUN § 121
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Anmälningsärenden
BUN 2015/56

-

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


Beslut fattat av förvaltningschef Anders Jolby avseende följande beslut om
tillsättande av nedanstående tjänster inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen:
-

Jimmy Söderström, ekonomichef

-

Eva Edin, HR-chef

-

Rolf Andersson, försörjningschef

-

Matti Vuorinen, chef för Kulturpedagogiskt centrum

-

Elisabeth Jonsson Höök, kvalitets- och utvecklingschef



Beslut har fattats av förvaltningschefen avseende läsårstider för 2018 – 2019.



Förvaltningschefens beslut avseende godkännande av bisyssla. Beslut fattade
perioden december 2014 till och med november 2015.



Förvaltningschefen har beslutat att inte lämna yttrande över detaljplan för
Stenkyrka Sorby 1:48 – 1:56 m m.



Förvaltningschefen har på förslag från chefen för grundskolan beslutat att
erbjuda en elev ytterligare ett år i grundskolan.



Barn- och elevhälsan, skolöverläkaren har beslutat att inlämna lex Maria anmälan
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



Beslut fattade av förskolechefen för Västerhejde/Eskelhem förskoleområde,
Laila Borwall, enligt förteckningar daterade 2015-10-26. Besluten fattade under
perioden maj till september 2015. (BUN 2015/56:49).



Beslut fattade av förskolechefen för Roma förskoleområde, Anita Nordenbrik,
enligt förteckning mottagen 2015-11-05. Besluten fattade 2015-06-25.
(BUN 2015/56:50)

forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

forts BUN § 121


Beslut fattade av t.f rektor för Västerhejde/Eskelhem rektorsområde, Helena
Jungestam, enligt förteckning daterad 2015-10-26. Besluten fattade under
perioden april till oktober 2015. (BUN 2015/56:51)



Beslut fattade av t.f rekor för Terra Nova skolområde, Emma Jansson, enligt
förteckning daterad 2015-10-15. Besluten fattade 2015-10-12.
(BUN 2015/56:52)



Beslut fattade av rektorn för Dalhem/Endre skolområde, Annelie Sandell, enligt
förteckning daterad 2015-10-08. Besluten fattade oktober 2015.
(BUN 2015/56:53)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 122

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33

- Information om vissa inkomna handlingar, 2015-11-17, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Läggs till handlingarna.

Information gavs om vissa inkomna handlingar. Sammanställning över inkomna
handlingar delades ut på sammanträdet.
Samtliga handlingar fanns att tillgå i pärmar på sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 123

Förvaltningschefens information
 Ny skolöverläkare har anställts. Som skolöverläkare har Lina Hedenius anställts

till och med sita februari.
 Lex Maria anmälan. Barn- och elevhälsan har gjort en lex Maria anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg. En internutredning har startats för att utreda om
en elev har fått de hälsoundersökningar som skulle genomförts.
 Förvaltningsrätten har avgjort ärende om tillämpning av skollagen,

kompensation för underkott. Information gavs om förvaltningsrättens dom i
ärende om tillämpning av skollagen. Förvaltningsrätten avvisar yrkandena om
kompensation för underskott avseende åren 2010 och 2014. Förvaltningsrätten
bifaller överklagandet delvis och beslutar att Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska
kompenseras för den kommunala verksamhetens underskott för år 2011 samt
överlämnar handlingarna i denna del till barn- och utbildningsnämnden. I övrigt
avslår förvaltningsrätten avgörandet.
 Arbetet med bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).

Information gavs om att den nya ledningsgruppen för UAF haft sitt första möte. Det
var även planerat att hålla chefsmöte i fredags, 13 november, men på grund av
arbetsbelastningen så har mötet flyttats fram.
 Möte med ”Friskolor” om mottagande av nyanlända. Förvaltningschefen har

haft ett första möte med friskolorna på Gotland för att undersöka hur många platser
som finns för nyanlända. Friskolorna avser att återkomma med besked.
Uppföljningsmöte kommer att ske på fredag i denna vecka.
 Möte med Socialdepartementet. Mötet med Socialdepartementet om den sociala

barn- och ungdomsvården, som tidigare informerats om, har nu förevarit.
Förvaltningschefen konstaterade att det varit ett bra möte och samtal.
 Skolchefsnätverk. Förvaltningschefen deltar, som tidigare informerats om, i

Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) nätverk för skolchefer. Nytt möte
kommer att ske i nästa vecka. På dagordningen finns både punkter om nyanlända och
om hot och våld i skolan.
 Resultat medarbetarenkäten. Kort information gavs om årets medarbetarenkät. I

princip har förvaltningen samma resultat som året innan, i vissa fall något bättre.
Resultaten är i paritet, i nivå, med Region Gotlands samlade resultat.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 124

Övrigt ärende. Beslut om verksamhetsansvarig för barn- och
elevhälsan
BUN 2015/721

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-16, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Chefen för barn- och elevhälsan Maria Benczy utses till verksamhetschef för barn-

och elevhälsan.
 Förvaltningen ges i uppdrag att rapportera detta beslut till Socialstyrelsen.

Skolhälsovårdens arbete lyder under hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Inom all hälsooch sjukvård, således även inom barn- och elevhälsans medicinska gren ska det finnas
någon som svarar för verksamheten, det vill säga en verksamhetschef.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen, § 29 HSL, finns det inte något kompetenskrav för vem
som kan utses till verksamhetschef, men denne måste vara en person som kan slå vakt
om patientsäkerheten och vårdens kvalitet i övrigt. Anmälan om vem som utsetts till
verksamhetschef ska göras till Socialstyrelsen. Verksamhetschefens ansvar fråntar inte
andra yrkesutövare deras yrkesansvar.
Av 30 § HSL framgår att verksamhetschefen får uppdra till ”sådana befattningshavare
inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter. (Lag 1996:747)
Vårdgivaren, nämnden, har att utse verksamhetschef för barn- och elevhälsan.

Expedieras: Chefen för barn- och elevhälsan för åtgärd.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

