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Ekonomisk rapport

Ärendenummer: BUN 2022/5
BUN AU § 16
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns
Sammanfattning

Nämndens resultat för perioden januari till februari 2022 visar ett positivt
resultat på 2,1 miljoner kronor. I jämförelse med 2021 har resultatet förbättrats
med 4,7 miljoner kronor.
Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det med
hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för nämndens verksamheter. Det finns inget krav eller beslut
om att verksamheterna ska inkomma med en prognos för perioden,
förvaltningen och verksamheterna förbereder ekonomin (budget och utfall) för
analys med prognos till delårsrapport 1 (januari till mars).
Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett underskott på 9,5
miljoner kronor och avser 177 fler barn och elever. Prognosen för den köpta
huvudverksamheten visar på en negativ avvikelse motsvarande 9,2 miljoner
kronor och avser 186 fler barn och elever.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14
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Överföring av resultat från år 2021,
verksamheterna

Ärendenummer: BUN 2022/30
BUN AU § 17
Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•

Nämnden beslutar att för år 2022 anvisa 716 000 kronor ur nämndens
eget kapital för överföring av resultat till de enheter som redovisat ett
positivt resultat för år 2021.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över rutinen kring överföring av
resultat på verksamhetsnivå.

Sammanfattning

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut
(BUN § 104/2003, 59/2010) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2021
års resultat. Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat
med Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser
”Hantering av årets resultat” som underlag.
Enligt barn- och utbildningsnämndens regelverk gäller, att av överskott på
enhetsnivån får 10 procent, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande
år.
Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2021 års bokslut, totalt
716 000 kronor.
Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
De regler för överföring av resultat vid årsbokslut som nämnden tidigare
fastställt är av pedagogisk betydelse för enheterna.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar att för år 2022 anvisa 716 000
kronor ur nämndens eget kapital för överföring av resultat till de enheter som
redovisat ett positivt resultat för år 2021 samt att förvaltningen ges i uppdrag
att se över rutinen kring överföring av resultat på verksamhetsnivå.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Forts…
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Forts. BUN § 25:
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag och för år 2022 anvisar 716 000 kronor ur nämndens
eget kapital för överföring av resultat till de enheter som redovisat ett positivt
resultat för år 2021 samt att förvaltningen ges i uppdrag att se över rutinen
kring överföring av resultat på verksamhetsnivå.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21
Resultatlista, avdelnings och enhetsnivå
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Strategisk plan och budget

Ärendenummer: BUN 2022/6
BUN AU §18
Barn- och utbildningsnämndens beslut

•
•

Plan för investeringsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag.
(Inklusive bilaga 1-3)
Plan för driftsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag med
ändringen att ram för grundskolan utökas med 10 miljoner kronor
istället för 15 miljoner kronor.

Sammanfattning

Strategisk plan och budget ger besked om barn- och utbildningsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs samt hur
de ska finansieras under perioden 2023 - 2025.
En bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser
baserat på resultat 2021 ger en tudelad bild. Verksamhetsberättelsen 2021
andas mycket stolthet. Nämndens verksamheter lever väl upp till målen i
styrkorten. Mot bakgrund av att även 2021 präglats av den pågående pandemin
blir omdömet – mycket väl godkänt - och det finns all anledning att vara just
stolt över verksamheterna.
Samtidigt finns utmaningar. Vi har barn och elever som inte har likvärdiga
förutsättningar och som saknar goda uppväxtvillkor. Verksamheternas
kompensatoriska uppdrag och förmåga att organisera stödfunktioner har blivit
allt viktigare. Vi har barn och elever som inte mår bra, som är utsatta för
kränkningar och vi har elever med hög frånvaro.
Under planperioden kommer det krävas nya arbetssätt, tillgång till
stödfunktioner och samarbete över gränserna. Resurser kommer att krävas för
att klara det ökade behovet.
Särskilt tre områden pekas ut som kommer att påverka verksamheten;
lärarbristen, likvärdigheten och ekonomin. Det här framgår också av den
nulägesanalys som förvaltningen gjorde som underlag till beslut för framtidens
förskola och grundskola och som under föregående år verifierades av den
rapport som Regionens revisorer lämnade gällande likvärdighet och
förutsättningar.
Region Gotland står inför betydande utmaningar beroende på de demografiska
förändringarna med fler barn och elever samt färre medborgare i arbetsför
ålder.
Forts…
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Forts. BUN §26
Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna under åren som
kommer och får mycket stor påverkan på hur vi kan säkra likvärdigheten för
barn och elever över hela ön. Det kommer att krävas många typer av åtgärder,
både kortsiktiga och långsiktiga. En del i detta är alltså vikten av att Region
Gotland har en balans i lönebilden och fortsätter utveckla attraktiva
arbetsplatser för att så väl behålla befintlig personal som att kunna nyrekrytera.
En ytterligare aspekt, av avgörande betydelse, är möjligheten för potentiella nya
medarbetare att hitta bostad. Här bör Region Gotland agera gemensamt för att
hitta lösningar, då bostadsfrågan kan avgöra om en person, och kanske dess
familj, väljer att flytta till Gotland eller inte.
Likvärdigheten mellan skolorna är viktig för möjligheten att skapa verksamhet
med bra kvalitet över hela ön. De ekonomiska resurserna är gränssättande då
förvaltningens kostnader är jämfört referenskostnaden höga utifrån många små
och spridda enheter. Referenskostnaderna bygger på kostnadsutjämningssystemet. Enligt modellen kompenseras Gotland för en skolstruktur bestående
av 24 grundskolor. Idag har Gotland totalt 37 skolor, inklusive fristående
verksamheter. Skolan har under en följd av år tagit stort ansvar för en ekonomi
i balans, ca 100 miljoner kronor har sparats på sex år.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningschef Torsten Flemming, Ekonomichef Jimmy
Söderström
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att plan för investeringsbudget
fastställs enligt förvaltningens förslag (inklusive bilaga 1-3)
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att plan för driftsbudget fastställs
enligt förvaltningens förslag med ändringen att ram för grundskolan utökas
med 10 miljoner kronor istället för 15 miljoner kronor.
Oscar Lindster (S) yrkar på att nämnden följer förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt och Oscar Lindsters förslag och finner
att ordförandes förslag vinner bifall.
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-22

Forts. BUN § 26
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Ja
för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Oscar Lindsters förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 7 jaröster och 6 nejröster. Eva Gustafsson
(C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Bobo Writler (M), Michaela
Challnius (M), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Linus Gränsmark (S), Oscar Lindster (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren
(S), Lena Lind (MP) och Jennie Jarve (V) röstar nej
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
Strategisk plan och budget BUN 2023 - 2025 inklusive bilaga 1-3
Skickas till
Regionstyrelsen
Protokollsanteckning

Oscar Lindster (S)

S, V, MP och Fi reserverar sig mot de besparingar som ålagts barn- och
utbildningsnämnden för perioden 2023–2024 på sammantaget 18 miljoner
kronor, fördelat med nio miljoner kronor för år 2023 och nio miljoner för år
2024.
Vi anser att skola och förskola inte klarar mer besparingar. Förvaltningens egen
bedömning är att effektiviseringarna kommer att innebära utbudsminskningar
då utrymmet för besparingar är uttömt.
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Revisionsrapport. Granskning av
upphandling och inköp

Ärendenummer: BUN 2021/1149
BUN AU § 19
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden inger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Sammanfattning

KPMG har av regionens förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att
genomföra en granskning av upphandling och inköp. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om regionens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig
och effektiv i förhållande till regionens verksamheter. Granskning har även
syftat till att bedöma om rutiner och processer, i rimlig utsträckning,
säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) samt regionens egna
styrdokument på området följs.
Efter genomförd granskning av KPMG rekommenderas barn- och
utbildningsnämnden att:
Efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.
•

Svar: Efter det att regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för
upphandling och reviderat styrdokumenten kommer utbildnings- och
arbetslivförvaltningen att informera chefskåren men även administrativ
personal om detta.

Utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.
•

Svar: Regionsstyrelseförvaltningen arbetar med att implementera ett
nytt fakturahanterings- och e-handelssystem. Systemet kommer att
bidra till stärkt och effektiviserad kontroll av inköp. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ser möjligheter med att ett nytt system som ger
en ökad kontroll av nämndens verksamheter då det gäller upphandling(gränser) samt avtal och leverantörstrohet. Idag upplever utbildningsoch arbetslivsförvaltningen svårigheter med att kontrollera leverantörsoch avtalstroheten.

Tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de
håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden
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Forts BUN §27
•

Svar: Barn- och utbildningsnämnden har i sin interna kontrollplan med
kontrollområdet ”Förebyggande arbete kring mutor och korruption”.
För kontrollområdet har intern kontroll genomförts under 2021.
Förvaltningen har tagit fram ett förenklat informationsmaterial som
förklarar, beskriver och hänvisar till ytterligare fördjupning inom
ämnet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens chefer har delgetts
informationen med uppdrag att föra informationen vidare inom
organisationen.

Inom ramen för internkontroll överväga risker kopplat till upphandling och inköp.
•

Svar: Att hos medarbetare öka medvetenheten om risker kopplat till
upphandlings och inköp. Med risker menas här att inköp och
upphandling utanför ramavtal kan medföra att varor, tjänster och
entreprenader inte köps med rätt kvalitet, till rätt kostnad, samtidigt
som det inte tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav.
Skadeståndskrav kan även föreligga då inköp görs från annan
leverantör än avtalad. För att komma till rätta med ovan ser
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ett samarbete med
upphandlingsenheten vid regionstyrelseförvaltningen om detta.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden inger förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
Skickas till
Regionens revisorer
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Sida 14 (31)

Ersättning motsvarande
bokslutsunderskott i Region Gotlands
för- och grundskolor 2021

Ärendenummer: BUN 2022/121
BUN AU § 20
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Fristående huvudmän med förskoleverksamhet i Region Gotland ersätts inte
för det ekonomiska underskott som den kommunala förskolan gjort för
budgetåret 2021.
Förvaltningen gör bedömningen att ersättning inte ska utbetalas till fristående
huvudman då den kommunala förskolan gjort ekonomiskt underskott för
budgetåret 2021.
Förvaltningen hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i Stockholm
dom i mål nr 2078-20. Högsta förvaltningsdomstolens dom ger kommuner rätt
att vid ett avslutat budgetår kvitta tidigare ekonomiska överskott mot
uppkomna underskott. Ett sammantaget netto beräknas för de tre senaste åren
och ställs mot det uppkomna underskottet. Om, resultatet vid en sammantagen
beräkning blir positiv utgår ingen ekonomisk kompensation till fristående
huvudman. Den kommunala grundskolan gör för 2021 ett bokslutsöverskott
med 436 kronor per elev och den kommunala förskolan ett
bokslutsunderskott.
Förskola, exkl resursfördelning

Resultat
2018

Resultat
2019

Resultat
2020

Resultat
2021

Budget grundbelopp per barn

120 033

119 862

121 373

126 108

kostnad per barn

121 010

121 493

119 696

126 752

-977

-1 631

1 677

-644

Resultat per barn

De negativa avvikelserna för år 2018 och 2019 medräknas inte då kompensation utgått år 2020

Sammantagen beräkning för förskolan blir som följer:
Förskola, exkl resursfördelning
Resultat per barn 2018-2020
Resultat per barn 2021
Netto, överskott per barn

Belopp
1 677
-644
1 033

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att fristående huvudmän med förskoleverksamhet i
Region Gotland inte ersätts för det ekonomiska underskott som den
kommunala förskolan gjort för budgetåret 2021.
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-22

Forts. BUN § 28:
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden följer arbetsutskottets
förslag och att fristående huvudmän med förskoleverksamhet i Region Gotland
inte ersätts för det ekonomiska underskott som den kommunala förskolan
gjort för budgetåret 2021.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-01
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD_2078-20
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Årlig uppföljning av EU:s
dataskyddsförordning GDPR

Ärendenummer: BUN 2022/116
BUN AU § 21
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen
påverkar hur hantering av personuppgifter sker i den dagliga verksamheten.
Personuppgifter får enligt förordningen inte hanteras utan att det finns stöd i
lagen eller genom ett så kallat avtal med vårdnadshavare eller elev. Hela
ryggraden i GDPR handlar om att den enskildes rättigheter har stärkts. Att du
som individ har rätt att få vetskap om på vilket sätt dina personuppgifter
behandlas, varför och hur länge.
Nämnden är personuppgiftsansvarig vilket, innebär att nämnden bestämmer
för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå
till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den
faktiska behandlingen av personuppgifter, men personuppgiftsansvaret kan
aldrig överlåtas.
Nämnden har delegerat vidare vissa uppgifter till förvaltningschef och
kontaktpersonen för GDPR inom förvaltningen. Utbildningsinsatser har
genomförts för att personalen ska få kännedom om GDPR. Detta är ett arbete
som behöver repeteras då GDPR kan upplevas om svårt och krångligt
Förvaltningen kommer påminna cheferna att ta upp GDPR på sina APT och
ta fram digitalt utbildningsmaterial. Det kommer även att upprättas en årlig
grundutbildning för de medarbetare som är intresserade.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningens kontaktperson för GDPR, Malin Karlsson
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-16

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-22

BUN § 30

Protokoll
Sida 17 (31)

Granskning av molntjänster och deras
användning - GDPR

Ärendenummer: BUN 2022/50
BUN AU § 22
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns

Dataskyddsombudet för Region Gotland gjorde under 2021 en granskning av
nämnden gällande molntjänster och dess användning. Syftet med
undersökningen är att förebygga problem för de tjänster som används samt att
föreslå åtgärder för att verksamheten ska få stöd vid anskaffning och
användning av molntjänster. Enligt dataskyddsombudet följer användningen av
molntjänster inom Region Gotland inte fullt ut GDPR, men det utgör inget
allvarligt hot mot de registrerades rätt till skydd för sin personliga integritet. De
huvudsakliga problemen kan spåras till att alla tjänster inte har genomgått en
riskanalys och dokumenterats samt att personuppgiftsbiträdesavtal saknas. Det
främsta skälet till detta är troligen tjänsternas natur, det vill säga att de är lätta
att teckna och att användarna inte alltid är medvetna om de krav som ställs för
att kunna behandla uppgifter.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden godkänner rapporten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Förvaltningens kontaktperson för GDPR, Malin Karlsson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-16
Inventering av molntjänster. GDPR efterlevnad.
Skickas till
Dataskyddsombudet för information.
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BUN § 31

Protokoll
Sida 18 (31)

Motion. Gratis mensskydd i skolan

Ärendenummer: BUN 2021/1108
BUN AU § 23
Barn- och utbildningsnämndens beslut

För att bedöma den verkliga kostnaden och nyttjandet föreslås att
regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
verksamheter i åtanke. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och
deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat en motion till
utbildningsnämnderna för yttrande. Motionärerna yrkar på att Gotlands grundoch gymnasieskolor samt vuxenutbildningar tillhandahåller kostnadsfria
skattefinansierade mensskydd till elever. Att erbjuda gratis mensskydd till alla
elever och deltagare bedöms inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade
grunduppdrag. Det kommer även att krävas en förstärkning av budget då
förslaget inte kan hanteras inom nämndens befintliga ram.
Det finns flera olika sätt att göra en uträkning av kostnaden av mensskydd
eftersom det påverkas av en mängd faktorer, exempelvis hur många elever som
kommer att använda gratis mensskydd, om det ska täcka ett akut behov/ hela
behovet, vilka mensskydd som ska erbjudas, kvantiteter och lagring av
mensskydd, kontroll av överanvändning med mera.
Intentionen i motionen är ur jämställdhets- och genusperspektiv ett viktigt, om
än ett kostsamt förslag, så en lösning för att bedöma den verkliga kostnaden
och nyttjandet kan vara att regionstyrelseförvaltningen ser över möjligheten att
driva förslaget i mindre omfattning som projektform. Om regionfullmäktige
väljer att bifalla motionen, så som motionen är föreslagen, så behöver en
ordentlig behovs- och kostnadsanalys utföras först.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att förvaltningens förslag till yttrande skulle
förtydligas så att nämndens förslag till regionstyrelsen tydligare framgår.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Utredare Fredrik Johansson

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), yrkar att nämnden föreslår
regionstyrelseförvaltningen att se över möjligheten att driva förslaget i mindre
omfattning som projektform eller försöksverksamhet - med alla regionens
Forts…
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Forts. BUN §31:
verksamheter i åtanke. Detta för att kunna bedöma den verkliga kostnaden och
nyttjandet. Att erbjuda gratis mensskydd till alla elever och deltagare bedöms
inte ingå i nämndens och skolornas lagstadgade grunduppdrag
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09
Motion av Feministiskt initiativ Gotland om gratis mensskydd i skolan
Skickas till
Regionstyrelsen
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BUN § 32

Protokoll
Sida 20 (31)

Organisationsförändring allmän och
särskild kollektivtrafik

Ärendenummer: BUN 2020/1270
BUN AU § 24
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om organisatorisk
förändring.
Ett förslag gällande organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken på Gotland har tidigare remitterats till de båda
utbildningsnämnderna. Nämnderna har ställt sig positiva till att det taktiska och
operativa ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts ska organiseras. Det strategiska ansvaret för Region
Gotlands trafiklösningar och Trafikförsörjningsprogrammet är överförd till
Regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden tillstyrker förslaget om organisatorisk
förändring.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden tillstyrker förslaget om
organisatorisk förändring.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01
RF § 199, Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken, 2020-11-16
Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09
Skickas till
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
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BUN § 33

Protokoll
Sida 21 (31)

Uppföljning av organisation för barnoch utbildningsnämnden och
socialnämnden för utförande av
bemanningstjänster

Ärendenummer: BUN 2021/485
BUN AU § 25
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns och ärendet återkommer till arbetsutskottets
sammanträde i maj.
En gemensam modell för bemanning prövas mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden under perioden 1 september 2021 till
och med 31 december 2022. Det utökade samarbete mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen har till syfte att genom
samordning uppnå förbättrad effektivitet och/eller kvalitet inom ett flertal
områden.
Implementeringsarbetet har fortsatt under perioden, men det kan konstateras
att automatiseringen av vikariebeställning fortfarande inte fungerar i tillräcklig
utsträckning. Det behövs en löpande kommunikation med enheterna och en
fortsatt dialog med ROB i för- och grundskolans ledningsmöten samt med
UAF:s HR-enhet för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Sammantaget går det ännu inte att se önskade effekter av sammanslagningen,
men förutsättningarna finns för att den gemensamma organisationen ger
gynnsamma effekter inom båda förvaltningarna på sikt.
Enligt tidigare beslut utvärderas den samordnade bemanningsfunktionen
kvartalsvis under 2022, innan en eventuell överenskommelse görs på
tillsvidarebasis.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att rapporten godkänns samt att ärendet återkommer
till arbetsutskottet i augusti.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att rapporten godkänns samt att
ärendet återkommer till arbetsutskottets sammanträde i maj.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14
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BUN § 34

Protokoll
Sida 22 (31)

Uppföljning. Regelbunden tillsyn –
Suderängens förskola 2021

Ärendenummer: BUN 2021/515
BUN AU § 26
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna och därmed avsluta den regelbundna tillsynen
av Gothem Suderängens förskola ekonomisk förening.
Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har tillsynsansvar; enligt 26 kapitlet i
skollagen (2010:800), av fristående förskolor med enskild huvudman inom
Region Gotland.
Regelbunden tillsyn är genomförd på Gothem Suderängens förskola
ekonomisk förening under tidsperioden september till och med oktober 2021
av avdelningen stöd och utveckling inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Vid nämndens sammanträde 2021-12-07 (BUN § 126)
beslutade nämnden att tilldela Gothem Suderängens förskola ekonomisk
förening en anmärkning avseende ägar- och ledningsprövning.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att Nämnden beslutar att godkänna
och därmed avsluta den regelbundna tillsynen av Gothem Suderängens
förskola ekonomisk förening.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
Skickas till
Gothem Suderängens förskola ekonomisk förening.
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BUN § 35

Protokoll
Sida 23 (31)

Diskussion, Kränkande behandling i föroch grundskolan

Ärendenummer: BUN 2022/21
BUN AU § 28
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet lämnas efter diskussion.

På initiativ av Lena Lind (MP) hålls en diskussion kring mobbing och
kränkande behandling i för- och grundskolan.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet diskuterade formerna för dagens diskussion.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Grundskolechef Jörgen Norström informerar om handlingsplaner
och rutiner för arbete mot kränkande behandling inom nämndens
verksamheter.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att ärendet lämnas efter diskussion.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende
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BUN § 36

Protokoll
Sida 24 (31)

Information. Skolplikt

Ärendenummer: BUN 2022/24
BUN AU § 29
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen tas emot.

Grundskolechef Jörgen Norström informerar om vidtagna och planerade
åtgärder i de aktuella ärendena gällande skolplikt.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende
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BUN § 37

Protokoll
Sida 25 (31)

Skolplikt. Vitesföreläggande

Ärendenummer: BUN 2021/985
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 underlag som bifogas
ärendet.
Delegeras till förvaltningschefen att ansöka om utdömande av vite.

I föreliggande ärende har eleven YY sedan november 2021, utan giltigt skäl,
uteblivit från grundskolans undervisning och har konstaterad långvarig
skolfrånvaro. I skollagen framgår att om en skolpliktig elev inte fullgör sin
skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad
denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Vidare framgår att
föreläggandet får förenas med vite.
Förvaltningens bedömning är att vårdnadshavarna inte uppfyller sitt ansvar om
att fullgöra skolplikten för sitt barn. Förslaget är därav att vårdnadshavarna XX
och X föreläggs att vid vite tillse att skolplikten fullföljs, enligt underlag för
beslut som bifogas ärendet, samt att förvaltningschefen ges delegation att
ansöka om utdömande av vite vid förvaltningsrätten.
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att vårdnadshavarna föreläggs att vid
vite tillse att skolplikten fullföljs, enligt underlag som bifogas ärendet samt att
nämnden delegerar till förvaltningschefen att ansöka om utdömande av vite.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03
Skickas till
Vårdnadshavarna
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BUN § 38

Protokoll
Sida 26 (31)

Rapport. Byggnation Väskinde förskola

Ärendenummer: BUN 2021/499
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen tas emot

Försörjningssamordnare Kristoffer Strehlenert informerar om den planerade
byggnationen av en ny förskola i Väskinde med sex avdelningar. Planerad
byggstart är i september och förhoppningen är att den nya förskolan ska kunna
tas i bruk under hösten 2023.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Försörjningssamordnare Kristoffer Strehlenert.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende

Digital justering

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-22

BUN § 39

Protokoll
Sida 27 (31)

Barn- och utbildningsnämndens
tematiska uppföljning av verksamheten,
Barn- och elevhälsan

Ärendenummer: BUN 2022/20
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen tas emot

Skolans elever ska enligt skollagen ha tillgång till elevhälsa med medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål.
Ärendets behandling under sammanträdet

Chefen för Barn- och elevhälsan, Maria Benczy samt Lina Olsson,
skolsköterska, Johanna Byrsten, skolkurator, Karin Alvinge skolpsykolog och
Lina Hedenius, skolöverläkare informerar om barn- och elevhälsans
verksamhet och flera av de program och metoder som man använder sig av.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Muntligt ärende
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BUN § 40

Protokoll
Sida 28 (31)

Information om vissa inkomna
handlingar

Ärendenummer: BUN 2022/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen tas emot.

Information ges om nedanstående handlingar inkomna till nämnden.
Handlingarna finns att tillgå i bilaga.
Regionfullmäktige

RF § 6 Översyn av riktlinjer för intern kontroll
• RF § 13 Motion. Fler kulturarbetare i förskola och skola
•

Regionstyrelsen

RS § 365 Revidering av beslutsnivåer för personalrelaterade rutiner
• RS § 8 Styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi
•

Inkomna skrivelser

•

Miljö- och byggnämnden. Kontrollrapport livsmedel
o Bullerbyn förskola
o Fole förskola
o Folegaisten fritids
o Förskolan Korallen
o Förskolan Mullvaden
o Förskolan Skräddaren
o Förskolan Tallen
o Förskolan Torpet
o Lyckåker fritids
o Slite förskola
o Väskinde fritids
o Väskinde förskola
Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner
bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15, bilaga 1 mars
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BUN § 41

Protokoll
Sida 29 (31)

Anmälan av beslut fattade med stöd av
delegation

Ärendenummer: BUN 2022/17
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen tas emot

Till handlingarna läggs följande beslut som fattats med stöd av delegation:
Förvaltningschefen

•

Beslut om lönetillägg (BUN 2022/18:6-7)

HR-chefen

•

Beslut om ledighet med lön. Utbildning för fackliga företrädare och
skyddsombud. (BUN 2022/17:10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 26)

Chefen för grundskolan

Beslut om godkännande av bisyssla (BUN 2022/19:1)
• Yttrande till Barn- och elevombudet (BUN 2022/59)
•

Koordinator skolskjuts

•

Förteckning över delegationsbeslut (BUN 2022/17:15)

Rektorer och enhetschefer, beslut enligt upprättade förteckningar,
om inte annat anges

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut fattade av enhetschef för Modersmålsenheten (BUN 2022/17:6)
Beslut fattade av rektor för Havdhem skola (BUN 2022/17:17)
Beslut fattade av rektor för Högbyskolan (BUN 2022/17:18)
Beslut fattade av rektor för Mellersta Gotlands förskolor (BUN 2022/17:8,
9,24)
Beslut fattade av rektor för Norra Gotlands förskolor (BUN 2022/17:20,
21)
Beslut fattade av rektor för Solbergaskolan (BUN 2022/17:11)
Beslut fattade av rektor för Solklintskolan
o Beslut om omedelbar avstängning av elev (BUN 2022/91-94)
Beslut fattade av rektor för Södervärnskolan (BUN 2022/17:7)
Beslut fattade av rektor för Södra Visbys förskolor (BUN 2022/17:25)

Ärendets behandling under sammanträdet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15
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BUN § 42

Protokoll
Sida 30 (31)

Förvaltningschefens information

Ärendenummer: BUN 2022/16
BUN AU § 30
Förvaltningschef Torsten Flemming, förskolechef Lena Gustavsson,
grundskolechef Jörgen Norström och chefen för modersmålsenheten, Madelene
Johansson informerar.
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•

Kriget i Ukraina
o Mycket oro hos barn och elever. Förvaltningen försöker stötta
verksamheterna med material kring hur man kan tala med barn
om krig.
o För nämndens verksamheter handlar mycket just nu om
flyktingmottagande. Det är ännu osäkert hur många ukrainska
flyktingar som finns på, och som kan väntas komma till
Gotland. Både förskolan och grundskolan har
eskaleringsplaner.
o Lotsen/Modersmålsenheten utökar sin verksamhet. Det är en
stor fördel att Gotland valt att behålla sin mottagningsfunktion
för elever efter flyktingströmmen 2015/2016
o Öppna förskolan planerar att utöka sin verksamhet för att
skapa mötesplatser för familjer.

•

Status med anledning av Covid-19-pandemin
o Pandemin pågår alltjämt även om läget är lugnare i Sverige och
på Gotland.
o Två år av pandemi har slitit mycket på personal som trots det
ansträngda läget under lång tid har fått verksamheterna att
fungera.

•

Gårdagens våldsdåd på Malmö latinskola.
o Förvaltningens planerade utbildning om Pågående dödligt våld
har skjutits fram på grund av sjukdom, men kommer att hållas
inom kort.

•
•

Ny rektor på Särskolan, Anna Levén, har tillträtt
Kontorsarbetsplatser Visborg

•

Förskolan
o Forskningsprojekt med Uppsala universitet och två andra
kommuner. Kommer ta fram utbildningsmaterial för
lärarstudenter.
o Sökta statsbidrag: Språkutvecklande arbete och kvalitetshöjande
insatser i förskolan
o Intendenttjänst utlyst
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Ny rektor i södra Visbys förskoleområde: Olga Todorowska
Johansson, tidigare biträdande rektor Lärbro skola.
o Projekt barnskötare i fokus.
o Strategiskt hållbar bemanning.
o

•
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Grundskolan
o Försteläraruppdrag
o Ny ledningsorganisation grundskolan på norra Gotland: Jan
Källström blir rektor och Gun Thomsson och Cecilia Lundberg
biträdande rektorer.
o Utveckling av Gotlands resursskola
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