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Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 125
Au § 82

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskole- och
fritidshemsverksamhet
BUN 2015/696 & BUN 2015/697

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-25

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden ger Hellvi koopet ekonomisk förening godkännande

och rätt till bidrag att bedriva förskola.
 Barn- och utbildningsnämnden ger Hellvi koopet ekonomisk förening godkännande

och rätt bidrag att bedriva fritidshem.

Föräldrakooperativet Hellvikoopet, ”Hellvi förskola och fritidshem”, beslutade vid sitt
årsmöte att Elin Rindbäck, Rosita Pettersson och Jessica Hägbom, bildar
personalkooperativ och tar över såväl förskolans verksamhet som fritidshemmets
verksamhet.
Bolagsverket har godkänt ändringen i stadgarna. Detta innebär att personalkooperativet
driver befintlig verksamhet vidare.
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen genomförde den 15 oktober tillsyn av både
förskolans och fritidshemmets verksamhet och gör bedömningen att huvudmanen
fullgör sina skyldigheter enligt granskade områden. Förvaltningen tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med förvaltningen att Hellvikoopet ekonomisk
förening ges godkännande och rätt till bidrag att bedriva såväl förskola som fritidshem.

Expedieras: BUF, verksamhetsspecialisten för åtgärd

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 126
Au § 85

Lägesrapport. Asyl- och flyktingmottagandet
BUN 2015/762

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-25
- Sammanställning Statlig ersättning till kommuner, 2015-12-03, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns och informationen tas emot.

Arbetsutskottet gavs en nulägesbeskrivning, muntligen, av förvaltningen
Arbetsutskottetet beslutade att föreslå nämnden godkänna rapporten.
Ärendet föredrogs på nämndens sammanträde av Maria Benczy, verksamhetsansvarig
för barn- och elevhälsan och Mats Hanell, chef för grundskolan.
Av föredragningen framgick bland annat att mottagningsenheten från och med den 15
januari kommer att överföras till Integrationsenheten, Kompetenscentrum.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 127
Au § 86

Information. Yttrande till Skolinspektionen - verksamhetsnivå
BUN 2014/336

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-26, inklusive bilagor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Informationen tas emot.

Under vårterminen 2015 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av
kommunal och enskild huvudman på Gotland. På kommunal huvudmannanivå
genomfördes tillsyn av förskola, fritidshem, förskoleklass, grund-/grundsärskola,
gymnasie-/gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Prioriterad tillsyn, med verksamhetsbesök, har genomförts på samtliga grundsär- och
gymnasiesärskolor samt fyra kommunala grundskolor (dvs 20%).
Skolinspektionen har efter prioriterad tillsyn fattat sammanlagt sju beslut som berör
kommunal huvudman. De verksamheter som fått förelägganden är; Romaskolan,
Solklintskolan i Slite, humlegårdsskolan i Visby, Alléskola, Högbyskolan i Hemse,
Desideria grundsärskola och Desideria gymnasiesärskola.
Förvaltningen har till Skolinspektionen ingett redovisning för Romaskolan,
Solklintskolan (del 1), och för Humlegårdsskolan och Alléskolan gemensam redovisning.
Samtliga redovisningar hade bifogats förvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå nämnden att informationen tas emot.
Ärendet föredrogs avchefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök. Av föredragningen framgick att samtliga redovisningar/svar
nu är inlämnade till Skolinspektionen.

ANM. De redovisningar/svar som inlämnats Skolinspektionen i december kommer att redovisas
arbetsutskottet i januari, 2016.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 128
Au § 87

Yttrande till Skolinspektionen - huvudmannanivå
BUN 2014/336

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-07, reviderad tjänsteskrivelse vilken ersätter tidigare utsänd.
- Förslag till redovisning/svar avseende förskola, 2015-12-06
- Förslag till redovisning/svar avseende förskoleklass och grundskola, 2015-12-06
- Förslag till redovisning/svar avseende fritidshem, 2015-12-07
- Förslag till redovisning/svar avseende grundsärskolan, 2015-12-08
- Förslag till redovisning/svar avseende gymnasiesärskolan, 2015-12-08
- Bilagorna 1-5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Förslaget till redovisning/svar avseende förskola, inklusive bilagorna 1, 2 och 5,

fastställs.
 Förslaget till redovisning/svar avseende förskoleklass och grundskola, inklusive

bilagorna 1, 2 och 3, fastställs.
 Förslaget till redovisning/svar avseende fritidshem, inklusive bilagorna 1, 2 och 4,

fastställs.
 Förslaget till redovisning/svar avseende grundsärskolan, inklusive bilagorna 1 och 2,

fastställs.
 Förslaget till redovisning/svar avseende gymnasiesärskolan, inklusive bilagorna 1 och

2, fastställs.
 Förvaltningen ges i uppdrag att inge fastställda redovisningar/svar till

Skolinspektionen.
 Förvaltningen ges i uppdrag att ge nämnden en samlad redovisning av planerade och

vidtagna åtgärder. Redovisning ska göras senast februari år 2017.

Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2015 regelbunden tillsyn av
kommunal och enskild huvudman på Gotland. På kommunal huvudmannanivå
genomfördes tillsyn av förskola, fritidshem, förskoleklass, grund-/grundsärskola,
(gymnasie-)/gymnasiesärskola (och vuxenutbildning.)
Skolinspektionen har efter prioriterad tillsyn fattat sammanlagt sju beslut som berör
kommunal huvudman, varav fem rör barn- och utbildningsnämnden/barn- och
utbildningsförvaltningen.
De områden som granskats är dels förutsättningar för utbildningen dels utveckling av
utbildningen.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

Forts. BUN § 128
Förskolan, fritidshemmen har fått föreläggande avseende dels förutsättningar för
utbildningen dels avseende utveckling av verksamheten
Grundskola, förskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan har fått föreläggande
avseende utveckling av utbildningen.
När det gäller föreläggande om utveckling av utbildningen har samtliga berörda
verksamheter fått föreläggandet: ”Utifrån en analys av det som framkommer i
uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder och
dokumenterar de beslutade åtgärderna (4 kap. 3 och 6 g skollagen).
Arbetsutskottet, beslutade att ta emot informationen och överlämna ärendet till nämnden
för beslut.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat sin tjänsteskrivelse samt
utarbetat förslag till redovisning/svar för samtliga fem beslut.
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök och verksamhetsspecialist Karin Sandberg Täpp. Av
föredragningen framgick bland annat att bilaga nummer 1 är under revidering, för att
anpassas till särskolans verksamhet.
Yrkanden

Ordförande, Brittis Benzler (V), med instämmande av Stefan Nypelius (C), föreslog att
förvaltningen ges i uppdrag att ge nämnden en samlad redovisning av planerade och
vidtagna åtgärder. Redovisning ska göras senast februari år 2017.
Ordförande fann att hennes förslag vunnit bifall.

Expedieras: Kvalitets- och utvecklingsavdelningen för åtgärd.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 129
Au § 88

Samlad rapport. Arbetsmiljöverkets inspektioner
BUN 2014/402

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-27, utskickad den 30 november .

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Under hösten 2014 genomförde Arbetsmiljöverket inspektion av det systematiska
arbetsmiljöarbetet, särskilt med avseende på områdena; arbetsbelastning, våld och hot,
buller, ventilation och lokaler. Målet med inspektionerna är att arbetsgivaren ska få igång
eller utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Inspektionen genomfördes på såväl huvudmannanivå som på tio skolor spridda över
hela Gotland.
Vid inspektionen på huvudmannanivå identifierades brister där krav på åtgärder ställdes.
Områdena var följande:
1. Förtydligande vid genomförande av riskbedömningar.
2. Rutiner vid hot och våld mot rektor.
3. Återkoppling av fysiska arbetsmiljöbrister.
Förvaltningen gavs möjlighet att lämna yttrande efter inspektionerna. Återkoppling gavs
förvaltningen i april. Arbetsmiljöverket konstaterade då att förvaltningen uppfyller
kravet på det två första områdena- men inte inom området Återkoppling av fysiska
arbetsmiljöbrister.
Avseende det återstående kravet, på huvudmannen, har Arbetsmiljöverket planerat in ett
uppföljningsmöte den 12 januari 2016.
När det gäller de tio inspekterade skolorna genomfördes uppföljningsmöten i maj och
september. Arbetsmiljöverket bedömde att alla skolor uppfyllde kraven förutom Sanda
skola och Endre skola, där krav avseende den fysiska arbetsmiljön kvarstår. Uppdraget
att åtgärda bristerna ligger inom tekniska förvaltningens ansvarsområde. Uppföljning
görs av Arbetsmiljöverket, på respektive berörd skola, den 13 januari, 2016.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 130
Au § 89

Medarbetarenkät
BUN 2015/768

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-27, utskickad den 30 november

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Syftet med medarbetarenkäten är att mäta medarbetarens upplevelse av motivation och
engagemang samt trivsel och känsla av arbetsglädje, i det dagliga arbetet.
Enkäten ligger till grund för uppföljning av styrkortets mål om ”Medarbetare och ledare
trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.”
Enkäten utgör även den psykosociala skyddsrond som ska genomföras en gång per år,
enligt överenskommelse med regionens centrala samverkanskommitté.
Svarsfrekvensen inom barn- och utbildningsförvaltningen var 80%, vilket är en hög
andel svarande och indikerar en hög tillförlitlighet. Förvaltningen har ett högre resultat
på samtliga värden både jämfört med föregående år och i jämförelse med Region
Gotlands resultat som helhet.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår även de slutsatser som dras utifrån den
genomförda undersökningen.
Arbetsutskottet beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag, att rapporten godkänns.
Ärendet föredrogs av HR-chefen Elisabeth Söderbäck. Av föredragningen framgick att
handlingsplanerana kommer att vara klara under februari, 2016.
Ordförande, Brittis Benzler, tackade för föredragningen och för ett gott samarbete.
Elisabeth Söderbäck kommer från och med årsskiftet att återgå till sin anställning på
ledningskontoret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 131
Au § 90

Rapport. Förutsättningar för att bilda kommunala friskolor
BUN 2015/689

- (Barn- och utbildningsnämnden, 2012-02-22, BUN § 1)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-24

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämnden gav i februari 2012 förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bilda kommunala friskolor.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det för cirka tio år sedan började växa
fram ett intresse för det som kallas självstyrande skolor, självförvaltande skolor eller
kommunala friskolor. Sådana skolor skapades i flera kommuner. Intresset har dock
efterhand mattats av och flera av dessa skolor har återgått till den tidigare styrformen.
Förvaltningen redogör, i tjänsteskrivelse, för den reglering som enligt kommunallag och
skollag berör frågan om bildandet av kommunala friskolor och konstaterar att det finns
få formella hinder för utvecklingen av kommunala självstyrande skolor.
För att komplettera de offentligt drivna skolorna på Gotland finns idag flera förskolor
och skolor med annan huvudman än Region Gotland. För närvarande finns heller ingen
begäran om att etablera kommunala självstyrande skolor inom Region Gotland.
Mot bakgrund av lämnad rapport och de utmaningar som nämnden står inför föreslår
förvaltningen att uppdraget att utreda frågan bedöms som fullgjort och föreslår därför
nämnden att rapporten godkänns.
Arbetsutskottet beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag, att rapporten godkänns.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 132
Au § 91

Rapport. Tillsyn fristående skolor
BUN 2015/458

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-24, inklusive bilagor

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Enligt skollagen, kap 26, har barn- och utbildningsnämnden tillsynsansvar för fristående
skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg med enskild huvudman inom Region
Gotland.
Tillsynen för år 2015 har genomförts av kvalitets- och utvecklingsavdelningen under
perioden juni till och med november. Tillvägagångssättet som används är det samma
som Skolinspektionen använt sig av vid tillsynen av kommunal huvudman.
Verksamhetsbesök har genomförts vid samtliga förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg med enskild huvudman. Vid besöken intervjuades huvudman, förskolechef och
personalrepresentanter utifrån, i förväg, utskickade frågeställningar.
Förvaltningens samlade bedömning är att samtliga fristående huvudmän fullgör sina
skyldigheter enligt de vid 2015 års tillsyn granskade områdena.
Två förskolar har åtgärder som ska vidtas, en åtgärd för respektive förskola.
Åtgärderna gäller punkt 1.2 (Huvudmannen ser till att anställa förskolechefer som leder och
samordnar verksamheten i förskolan har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet, 2 kap. 11
§ skollagen) respektive punkt 1.3 (Huvudmannen ser till att förskollärare i förskolan har
legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något undantag
från dessa krav, 2 kap.13-14 och 17-18 skollagen samt 33 § införandelagen).
Åtgärderna ska vara vidtagna inom sex månader och kommer att följas upp av
förvaltningen under våren år 2016.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.
Ärendet fördrogs av verksamhetsspecialisten Karin Sandberg Täpp som även
informerade nämnden om en inkommen skrivselse/klagomål, avseende en av
verksamheterna. Uppföljning kommer att göras i januari år 2016.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 133
Au § 92

Rapport. Ärenden om skolplikt
BUN 2015/159

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-08, vilken ersätter tidigare utsänd tjänsteskrivelse

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 minst två gånger om året en rapport som beskriver den
rapportering som skett från huvudmannens rektorer samt från de fristående skolorna
avseende elever som har hög frånvaro.
Rektorerna rapporterar fortlöpande, till kvalitets- och utvecklingschefen, om det finns
risk för att elevers höga frånvaro riskerar att skolplikten inte kommer att fullgöras.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ges i slutet av varje termin en detaljerad
muntlig rapport.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat sin tjänsteskrivelse. Av
tjänsteskrivelsen framgår att cirka hälften av skolorna, i slutet av november, lämnat
rapport om skolpliktens fullgörande. Tio barn/elever har rapporterats ned en
frånvaroproblematik som föranlett mer omfattande insatser; sex pojkar och fem flickor.
I de flesta fall ha anmälan även gjorts till socialtjänsten och i flera fall sker ett pågående
arbete inom ramen för Samordnad individuell plan, SIP. Tendens finns att även lägre
åldrar är representerade
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök. Av föredragningen framgick att intensivt arbete pågår med
samtliga barn/elever.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 134
Au § 94

Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet
BUN 2015/281

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-01

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Förvaltningen rapporterar regelbundet Region Gotlands (Gotlands kommuns) barnoch elevärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. Ärendena
rapporteras till nämnden två gånger per år, halvårsvis, och avser händelser under året
dvs inkomna och öppna ärenden samt beslut i ärendet. Har beslut om föreläggande
fattats rapporteras även uppföljning av detta beslut.
Sedan årets första rapport har fyra ärendet inkommit, varav ett från Barn- och
elevombudet. Av dessa fyra ärenden är tre avslutade varav ett ärende genom beslut om
avskrivning av Skolinspektionen.
Årets andra rapport omfattar totalt 12 ärenden, varav åtta är avslutade hos
Skolinspektionen/BeO. De återstående fyra ärendena, ett avseende år 2015 och
resterande avseende år 2014, är ännu inte avgjorda.
Totalt har under året inkommit tio ärenden från Skolinspektionen och/eller BEO, sju
ärenden till och med juni och tre ärenden till och med en 1 december. Av dessa tio
ärenden har Skolinspektionen beslutat att avskriva fem ärenden.
Förvaltningen konstaterar att antalet anmälningar/ärenden kontinuerligt minskar., både i
jämförelse mellan halvår ett och halvår två år 2015 och mellan åren 2014 och 2015.
Någon orsak till denna minskning har inte redovisas, men förvaltningen konstaterar att
även antalet anmälningar till huvudmannen om kränkande behandling har minskat
mellan första och andra halvåret år 2015.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningen, att rapporten godkänns.
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 135
Au § 95

Rapport. Klagomålshantering, höstterminen 2015
BUN 2015/319

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-27, inklusive bilaga

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.

Förvaltningen rapporterar terminsvis till nämnden utvecklingen när det gäller inkomna
klagomål. Sedan 2015-05-12 då senaste rapporteringen gjordes har det via regionens
klagomålshantering kommit in 10 klagomål och 9 synpunkter på verksamheten.
Av de 10 inlämnade klagomålen är 9 utredda och avslutade. Av den 9 inlämnade
synpunkterna är 8 besvarade och avslutade
Karaktären på inlämnade klagomål är fortsatt av en annan karaktär än när
rapporteringen startade, år 2011. Bidragande orsak är att Skolinspektionen i de flesta
fall hänvisar ärenden tillbaka till kommunens klagomålshantering innan de tar emot
anmälningar.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med förvaltningens förslag, att rapporten godkänns.
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen,
Elisabeth Jonsson Höök.
Av föredragningen framgick bland annat att från och med den 1 januari, 2016, kommer
denna avdelning att svara för den samlade ”klagomåls-rapporteringen” dvs
klagomålshanteringen, anmälningar om kränkande behandling och ärenden hos
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 136
Au § 98

Övrigt ärende. Val av ytterligare representant till referensgrupp
för Västerhejde skola
BUN 2015/723

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Ledamoten Lisbeth Bokelund (MP) utses till nämndens tredje representant i

referensgruppen för Västerhejde skola

Barn- och utbildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 17 november
ledamöterna Johnny Wiberg (S) och Peter Wennblad (M) till nämndens representanter i
en med tekniska nämnden gemensam referensgrupp för Västerhejde skola.
Ytterligare en representant ska utses. Jämn könsbalans ska eftersträvas i valet av
representanter.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå nämnden att ledamoten Lisbeth Bokelund (MP) utses
till nämndens tredje representant i referensgruppen för Västerhejde skola.

Expedieras: Tekniska nämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 137

Uppföljning av Särskolans verksamhet
BUN 2015/205

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-11, skickad per e-post den 14 december

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse ska bifogas redovisningen/svaret till

Skolinspektionen.

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens reviderade årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet, samt Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå gällande grund- och
gymnasiesärskolan, har kvalitets- och utvecklingsavdelningen gjort prioriteringen att i
årets första uppföljning fokusera på rektors styrning- och ledningssystem i det
systematiska kvalitetsarbetet inom respektive skolområde. Syftet är att fånga hur rektors
styrning och ledning på ett systematiskt och medvetet sätt bidrar till de
utvecklingsområden som rektor valt.
Efter kvalitetsrapporter och uppföljningssamtal med rektorerna konstaterar
förvaltningen att alla skolområden har ett påbörjat systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningens samlade bedömning, efter avslutade kvalitetsuppföljningar, är att
analysarbetet i hela styrkedjan ytterligare ska vidareutvecklas och ligga till grund för
prioriterade utvecklingssatsningar.
Ärendet föredrogs med avseende på rapport om systematiskt kvalitetsarbete av
verksamhetsspecialisten Karin Sandberg Täpp. Särskolechef Siv Bendelin och
rektor Anders Stoltz redogjorde för särskolans verksamhet, verksamhetsområden och
verksamhetens juridiska grund.
Särskolans verksamhet omfattar grundsärskola, samundervisningsklasser,
gymnasiesärskola, resursenheten på Lövsta och Lärvux. Av föredragningen framgick
bland annat att en av de utmaningar som särskolan står inför är behörighetsförordningen som träder i kraft den 1 juli, 2018.
Yrkanden

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse biläggs
redovisningen till Skolinspektionen.
Ordförande fann att hennes förslag vunnit bifall.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 138

Månadsrapport. November
BUN 2015/4

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-11, inkl. bilagor, skickad per e-post den 14 december

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Månadsrapporten för november, 2015, godkänns.

Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att den ekonomiska utvecklingen är fortsatt
positiv. Prognosen för november pekar på ett överskott motsvarande 6 816 000 kronor.
I resultatet finns medräknat en nettoeffekt avseende korrigeringar av 2014 års
barnomsorgsavgift, efter samkörning med skatteverket, på ca 1,5 miljoner kronor.
I resultatet finns inte medräknat statsbidrag från Migrationsverket, för personer med
uppehållstillstånd. Detta statsbidrag har inkommit till Kompetenscentrum Gotland.
Till barn- och utbildningsnämnden kommer att omfördelas statsbidrag motsvarande
1 085 730 kronor avseende barn och elever för perioden januari till augusti, 2015.
Motsvarande statsbidrag förväntas för perioden september till december. Orsaken till att
dessa intäkter inte räknats med är att det råder osäkerhet kring möjligheten att överföra
den del medel till nästa år, 2016, alternativt om bidraget i sin helhet måste redovisas i
årets räkenskaper.
Osäkerhet råder även kring utvecklingen av semesterlöneskulden. Besked om skuldens
storlek kommer först i mitten/slutet av januari, 2016.
Grundskoleområdet redovisar ett förbättrat resultat om ca 1,5 miljoner kronor, jämfört
oktober. Förskolan har dock inte brutit den negativa trenden och har försämrat sin
prognos något, till ett underskott om ca 3 miljoner kronor.
Resultatet visar på att en åtstramning skett i förvaltningens ekonomi. Vid årets första
delårsrapport var prognosen -2,9 miljoner kronor och vid årets andra delårsrapport var
den +5,9 miljoner kronor.
I övrigt redovisas positiva resultat både för den centrala förvaltningen och för särskolan,
bland annat till följd av svårigheter att hitta rätt kompetens i vissa yrkeskategorier.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl. Chefen för förskolan
redovisade orsakerna till förskolans negativa resultat.
Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomienheten
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 139

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

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-08, inkl. bilaga – vilken delades ut på sammanträdet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Rapporten godkänns

En förskolechef eller 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, enligt
skollagen, att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är, i sin tur, 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.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2013 att delegera till sitt
arbetsutskott att vara den instans som tar emot rapporter om anmälningar rörande
kränkande behandling. Samlad rapportering sker till nämnden terminsvis, dvs två gånger
per år.
Totalt har, under året, inkommit 74 anmälningar. Detta är i stort sett samma antal
anmälningar som inkom år 2014, 76 stycken. De anmälningar som inkommit under
år 2015 härrör från nio skolområden, två förskoleområden och gymnasiesärskolan.
Detta är färre områden är för år 2014.
Anmälningarna är av skiftande karaktär och avser allt från upplevelse av tråkig ton i
chat-konversation till elev som blivit utsatt för våld.
Till om med den 1 april, 2015, svarade dåvarande för- och grundskolecheferna för
uppföljning av anmälningar inom respektive för- och grundskoleområde.
Från och med den 1 april, 2015, har ansvaret föruppföljning övergått till kvalitets- och
utvecklingschefen, som svarar för uppföljning i samråd med chefen för förskolan
respektive chefen för grundskolan. Rutinerna har under senare delen av hösten även
säkrats upp angående anmälningar inom särskolans skolformer.
Anmälningarna följs löpande upp i kontakten med berörd förskolechef och/eller rektor.
Allvarligare anmälningar följs upp direkt med berörd förskolechef och/eller rektor.
Ärendet föredrogs av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 140

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet
BUN 2015/791

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-08
- Ansökan om att bedriva förskoleverksamhet
-Köpeavtal mellan Växa i Visby AB och Guteskolan AB

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Guteskolan AB ges godkännande och rätt till bidrag att bedriva förskolan

Slottsparken i Visby.

Växa i Visby AB, huvudman för Slottsparkens förskola i Visby, överlåter sin rörelse till
Guteskolan AV från och med 2016-01-01, enligt upprättat köpeavtal. Ny förskolechef
från samma datum är Anna Engström, Guteskolan AB.
Guteskolan AB kommer att överta och bedriva verksamheten utifrån samma grunder
som Växa i Visby AB.
Förvaltningen föreslår att Guteskolan AB ges godkännande och rätt till bidrag att
bedriva förskoleverksamhet.

Expedieras: Kvalitets- och utvecklingsavdelningen för åtgärd
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 141

Anmälningsärenden
BUN 2015/56

-

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


Beslut fattat av förvaltningschef Anders Jolby avseende godkännande av
bisyssla, chef Fenomenalen. (BUN 2014/968)



Förslag om att inleda övertalighetsprocess avseende övertalighet, PMC.
(Förhandling har påkallats, enl MBL § 14 av den fackliga organisationen
VISION) (BUN 2015/779)



Anställning av Jenny Gahnström som vikarieförmedlare/administrativ assistent,
inom HR-enheten, UAF. Anställningen är tidsbegränsad till och med december
år 2016. (BUN 2015/56:60)



Tillsättande av tjänsten som HR-konsult med Carl-Magnus Jonsson.
Anställningen är tillsvidare. Beslutet fattat av HR-chefen, Elisabeth Söderbäck.



Beslut fattade av förskolechefen för Roma förskoleområde, Anita Nordenbrik,
enligt förteckning mottagen 205-12-10. (BUN 2015/56:58)



Beslut fattade av rektorn för Solbergaskolan, Torsten Flemming, enligt
förteckning inkommen 2015-12-11. Besluten fattade under perioden augusti år
2013 till och med jun år 2014. (BUN 2015/56:59)



Beslut fattade av t.f rekor för Terra Nova skolområde, Emma Jansson, enligt
förteckning daterad 2015-12-14. Besluten fattade under november 2015.
(BUN 2015/56:61)



Beslut fattade av förskolechefen för Terra Nova förskoleområde, Michaela
Unger, enligt förteckning daterad 2015-12-14. Besluten fattade november
år 2015. (BUN 2015/56:62)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 142

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33

- Information om vissa inkomna handlingar, 2015-12-18, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Läggs till handlingarna

Information gavs om vissa inkomna handlingar. Sammanställning över inkomna
handlingar delades ut på sammanträdet och biläggs detta protokoll.
Samtliga handlingar fanns att tillgå på sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 142

Information om vissa inkomna handlingar
BUN 2015/33

- Information om vissa inkomna handlingar, 2015-12-18, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Läggs till handlingarna

Information gavs om vissa inkomna handlingar. Sammanställning över inkomna
handlingar delades ut på sammanträdet och biläggs detta protokoll.
Samtliga handlingar fanns att tillgå på sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 143

Förvaltningschefens information
 Skolverkets modell för arbete för arbetsmarknadskunskap. Information gavs om

att både barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tackat ja till erbjudandet att delta. Vid femtio deltagare kommer
Skolverket att svara för två utbildningsdagar, utan kostnad. Fråga om deltagande har
ställts till rektorerna på Gotland.
 Ekonomiska förutsättningar på sikt – åren 2017/2018. Förvaltningschefen

informerade om att diskussion har skett med arbetsutskottet under hösten avseende
strukturer, personal, lokaler osv. Diskussion har även förts med förvaltningens
chefer.
 Strategisk kompetensutveckling. Förvaltningschefen har haft möten med såväl

Campus Gotland, rektorsrådet, som med Peter Larsson, regeringens kontaktperson
för näringslivspaketet, för diskussion om kompetensutveckling. Samtalen, som varit
positiva, kommer fortsätta att föras även efter årsskiftet.
 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen, UAF. Förvaltningschefen konstaterade

att han i och med årsskiftet slutar som skoldirektör – för att bli utbildningsdirektör.
Avslutningsvis tackade han nämnden, i rollen som skoldirektör, för ett gott
samarbete och talade om att han gör bedömningen att den nya förvaltningen, UAF,
får en bra start genom den kommande analysveckan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-18

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-03

BUN § 144

Övrigt ärende. Samarbete med kultur- och fritidsnämnden
BUN 2015/

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Frågan återkommer.

Lisa Blochmann (C) framförde sin uppfattning att formerna för samarbete och dialogen
med kultur- och fritidsnämnden behöver ses över och utvecklas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

