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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2009/186

BUN § 96

Ny upphandling skolskjutsar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
•

Om ändringar i Riktlinjerna

•

Tid i buss skrivs in i riktlinjerna

•

Behov av justering av skoltider för att få effekt av optimering

Ärendet ajourneras 10 min.

Ärendebeskrivning
OptiPlan har gjort en optimering av Klinte områdets skolskjuts. Vi har behov av att
kunna fortsätta med optimering av de fyra områden som kvarstår. Optimeringen bygger på förändrade skoltider och beslut om tid i buss.
För att kunna få ett bra upphandlingsunderlag finns behov av dessa optimeringar. Alla
turer kommer att läggas in med hjälp av GIS (geografiskt informations system). Införande av datorsystem för skolskjutsar innebär en bättre internkontroll.

Beredande organ
Barn- och utbildningsförvaltningen hade yttrat sig i ärendet den 10 september 2010.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/313:00

BUN § 97

Motion: Unga som isolerar sig i hemmet
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen, för beslut enligt följande:
•

Att uppdra åt Barnsam att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram en
gemensam, förvaltningsövergripande handlingsplan som syftar till att effektivt
och snabbt sätta in åtgärder vid ”hemmasittarproblematik” i grund- och gymnasieskolorna och som också syftar till att förebyggande insatser görs inom varje nämnds ansvarsområde.

•

Utreda möjligheterna att bilda ett utredningsteam för konkreta insatser främst
för ungdomar i högstadieålder och uppåt.

Ärendebeskrivning
Motion från Brittis Benzler m.fl. till kommunfullmäktige. Internremiss till Barn- och
utbildningsnämnden.
”Att Gotlands kommun förbättrar och samordnar sina insatser för de unga som riskerar att ”fastna i hemmet”, istället för att delta i arbetsliv eller studier.”
Motionen beskriver en oro för unga människor som isolerar sig i hemmet och utvecklar ett tvångsmässigt datorberoende i en sådan omfattning att det riskerar fortsatta studier och vuxenblivande. Trots insatser från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen de senaste åren upplever motionsställarna att det
kan göras mer för denna grupp, som dessutom ofta har en neuropsykiatrisk problematik.
På uppdrag av Barnsam har en arbetsgrupp bestående av representanter från grundskolan och gymnasieskolan försökt kartlägga och komma med förslag på fortsatta insatser för ”hemmasittarna” . Man räknar med att det under läsåret 2009/2010 fanns ca
30 elever, varav sju inom grundskolan, resten på gymnasieskolan, som kategoriserades
som ”hemmasittare”. En stor del av dessa uppges ha någon form av neuropsykiatrisk
diagnos. Inom grundskolans ansvar har flera av dessa elever fångats upp genom att
fullgöra skolgången i resursgruppen ”Mattisskolan” med goda resultat. Säveenhetens
satsning på Aspergerstudion och liknande insatser har också bidraget till positiva förbättringar.
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/313:00

BUN § 97, forts

Dock finns mer att göra och arbetsgruppen föreslår att Barnsam utser en mindre arbetsgrupp under ledning av någon med chefsansvar att arbeta fram en handlingsplan
över förvaltningsgränserna där hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
utvecklar en gemensam strategi för att så tidigt som möjligt upptäcka och arbeta effektivt med dessa ungdomar.
Tillsättandet av ett utredningsteam som också har en uppsökande verksamhet är något
som också bör utredas.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 72 och lämnat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Per Olof Sahlberg har handlagt
ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/282

BUN § 98

Ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan
Skolinspektionens dnr: 31-2010:2209

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker att Skolinspektionen medger godkännande
och rätt till bidrag till Gotlands Idrotts Center AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola då uppgifter om elevantal ännu är oklart. Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till barn- och utbildningsnämnden delges till Skolinspektionen.

Ärendebeskrivning
Gotlands Idrotts Center AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola år 1-9, Sundsskolan i
Gotlands kommun med placering i Fårösund med start i augusti 2011.
Gotlands Kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 73.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Bisse Carlsson har handlagt ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr:

BUN § 99

Rapport – statistik över Skolinspektionens och Barn- och elevombudsmannens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger med ett godkännande rapporten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionsärenden och Barn- och elevombudsärenden har registrerats i ärendehanteringsprogrammet W3D3 från hösten 2009. Tidigare ärenden finns arkiverade i
pappershandlingar samt i andra diariesystem.
2009 gjordes sju anmälningar gällande Gotland, vilket var flest i jämförelse med riket
baserat på antalet elever. Under det första halvåret av 2010 har det till Skolinspektionen inkommit 6 ärenden gällande Gotlands kommun.
Det är i huvudsakligen de sakprövade ärendena som har ökat under perioden
2003-2009 medan de som avvisats har minskat. Antalet avskrivningsbeslut är relativt
konstant under perioden. Av de beslutade ärendena under 2009 ledde 578 till negativ
kritik. Det var drygt hälften av alla sakprövade beslut eller nästan 30 procent av samtliga beslut som fattades under 2009. Antalet negativa kritikbeslut ökade med 119 procent jämfört med året innan.
I åtta av tretton fall har skolinspektionen eller barn- och elevombudsmannen riktat kritik till Gotlands kommun under perioden 9 september 2009 – 1 juli 2010.
I 54 procent (1 120 ärenden) av alla ärenden i Sverige som beslutades under 2009 gjordes en sakprövan, vilket innebär att myndigheten i ett beslut tar ställning till om man
ska rikta kritik eller inte mot skolan.

Beredande organ
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Ann Åslin, nämndsekreterare har
handlagt ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/314:00

BUN § 100

Modell för barnkonsekvensanalys inför politiska beslut, yttrande
över remiss
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen följande:
•

Anta modellen för barnkonsekvensanalys

•

Barn- och utbildningsförvaltningen ska utbilda förtroendevalda och tjänstemän
om barnperspektivet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen genom IDA-gruppen (Inflytande
Delaktighet Ansvar) utvecklar en checklista för barnkonsekvensbedömningar och
genomför utbildning för att införa denna.
Förvaltningens ståndpunkt är att anta den föreslagna checklistan och att det genomförs
utbildning av förtroendevalda och tjänstemän.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 74 och lämnat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Karin Sandberg Täpp och Per-Olof
Sahlberg, verksamhetsspecialister har handlagt ärendet.

_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/255:60

BUN § 101

Ny lag om leksakers säkerhet, yttrande över remiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna synpunkter på föreslagen i betänkandet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden, har fått erbjudande att vara remissinstans för Ds
2010:18 ”Genomförande av EU:s direktiv om leksakers säkerhet”.
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 75.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Anne Gardelius och Karin Sandberg
Täpp, verksamhetsspecialister har handlagt ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr:

BUN § 102

Ändring av sammanträdestider för oktober månad
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet flyttas till tisdagen den 12
oktober 2010.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordinarie sammanträde flyttas till tisdagen
den 26 oktober 2010.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 79 och lämnat förslag till beslut.
_______

BUN § 103

Diskussion om placeringsbehov
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet tar det på nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Bisse Carlsson informerade om hur placeringar ser ut i förskolorna på Gotland.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2009/119:60

BUN § 104

Översyn av kultur- och fritidsverksamhet, yttrande över remiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden förordar att nuvarande ansvarsområde inklusive Kulturskolan ska kvarstå.
Barn- och utbildningsnämnden lägger med ett godkännande yttrandet från skoldirektören till regiondirektören till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ledningskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, utreda möjligheter och förutsättningar för samordning av eller samverkan mellan kulturverksamhet, fritidsverksamhet och andra
kommunala verksamheter som har samma målgrupp eller funktionella beröringspunkter, t ex bibliotek. Budgetberedningen våren 2009, KS § 152.
Styrgruppen beslutade att genomföra fördjupningsarbeten i olika arbetsgrupper. Med
utgångspunkt från uppdrag och direktiv har styrgruppen kommit fram till två huvudalternativ.
Innan styrgruppen tar ställning till och presenterar ett slutligt förslag är styrgruppen
angelägen om att inhämta berörda nämnders syn på de två huvudalternativen som presenterats i rapporten.
Utifrån inkomna remissvar kommer styrgruppen, efter en samlad analys, att redovisa
ett slutligt förslag till kommunstyrelsen i oktober. Eventuella organisationsförändringar
ska beslutas av kommunfullmäktige under november samt successivt genomföras under första halvåret 2011.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 76.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har handlagt ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
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2010-09-22
Dnr: BUN

BUN § 105

Förfrågan om studiebesök
Frågan om studiebesök i andra kommuner för ledamöter flyttas till 2011 och läggs in
som en del i utbildningen av ”nya BUN”.
_______

BUN § 106

Förfrågan om elevunderlag
Ledamot Brittis Benzler (v) efterfrågade skolsituationen för eleverna i Hogrän skola
bl.a. med anledning av det krympande elevantalen i skolan har under ht -10, 36 elever
kommer att behandla frågan i det fortsatta skola Gotland arbetet.
_______

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/254

BUN § 107

Rapport – uppföljning av resultat
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger med ett godkännande av informationen till
handlingarna och uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma med
analys vad avser:
• Resultaten i årskurs fem i jämförelse med årskurs nio
• Skillnader i betyg och meritvärden mellan olika skolor

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning över enkätfrågor. De
olika enkäterna är:
•
•
•
•
•
•

frågor som rör skolmat och arbetsmiljö till elever i årskurs åtta
frågor om betygsstatisk för elever i årskurs åtta och nio
andelen elever som uppnått målen i kärnämnena, bedömning av måluppfyllelse
i grundskolans samtliga ämnen samt simkunnighet i årskurs fem
lärarnas bedömning av måluppfyllelse i svenska/svenska som andra språk och
matematik i årskurs tre
lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschema i maj 2010, för elever i förskoleklass, årskurs tre och sex
föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/131:60

BUN § 108

Rapport – tillsyn av fristående verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger med ett godkännande rapporten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid BUN:s sammanträde den 9 december 2009, § 108, godkändes föreslagen förändring av rutiner för tillsyn av enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Samt att uppdra åt skoldirektören att genomföra tillsynen och överlämna tillsynsrapporten till BUN.
Under tidsperioden 26 april 2010 t.o.m. 17 juni 2010 har barn- och utbildningsförvaltningens tillsynsteam genomfört tillsyn av 16 enskilda förskolor och 6 fritidshem.
Tillsynsteamet har bestått av fyra personer vid varje tillfälle, en för- och grundskolechef, en verksamhetsspecialist, en ekonom och en koordinator. Tillsynen har genomförts och protokollförts inom områdena verksamhet, lokaler och stödservice, ekonomi
och information. Vid två tillfällen har uppföljande samtal varit nödvändig för att gå
igenom några punkter på protokollet med respektive ansvarig.
Vid samtliga enheter fungerar verksamheten i enlighet med skollag, läroplaner samt
kommunens inskrivnings- och avgiftsregler.
Alla protokoll med tillhörande dokument finns tillgängligt i två pärmar på barn- och
utbildningsförvaltningen.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/49:04

BUN § 109

Rapport – delårsrapport 2010:2 – januari – juni
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger delårsrapport 2 till handlingarna. Ärendet kommer att diskuteras vidare vid nästa arbetsutskottet. Barn- och utbildningsförvaltningen
kommer att bjuda in rektorer till nästa arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2010:2 för barn- och utbildningsförvaltningen för perioden januari –
juni 2010 har lagts fram.

Beredande organ
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Elisabeth Österdahl, ekonomichef
har handlagt ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2009/204:04

BUN § 110

Strategiska vakanser

(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få
överskrida budget med 3,5 mkr för utebliven effekt av lokaler i strategisk vakans
2) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en
översyn av processerna i kommunens lokalförsörjningsprogram
3) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att identifiera överytor och lokaleffektiviseringar till barn- och utbildningsnämndens budgetarbete inför 2012
4) Att inte till alla delar verkställa planerade vakantsättningar av lokaler

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden hade den 9 december 2009, § 105, beslutat att anpassningar i 2010 års driftsbudget ska ske utifrån det så kallade ”alternativa förslaget” vilket
motsvarar ca 14,3 mkr. Det ”alternativa förslaget” innebar bland annat att se över lokaler som kan sättas i strategisk vakans motsvarande 4,4 mkr.
Rapportering av arbetsläget har fortlöpande skett under våren 2010, Vid BUN:s sammanträde den 16 juni 2010, § 77, fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
arbeta vidare med att uppnå besparingskraven motsvarande 4,4 mkr samt att till Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 september 2010 återkomma med en
rapport om hur arbetet fortskrider.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 september 2010, § 71, beslutade
föreslå nämnden bl.a. att inte till alla delar verkställa planerade vakantsättningar av lokaler, samt att hos kommunstyrelsen begära att få överskrida budget med, 3,5 mkr för
utebliven effekt av lokaler i strategisk vakans
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2009/204:04

BUN § 110, forts

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 71.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Bisse Carlsson, Anne Gardelius,
Mats Hanell och Ellen Håkansson har handlagt ärendet.
Samtliga rektorer inom Barn- och utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att se
över vilka lokaler de ansett kunnat sättas i strategisk vakans. Utifrån denna översyn och
BUN au förslag till förändrad inriktning har underlag för möjliga besparingar på lokaler
2010 tagits fram som grund för begäran hos kommunstyrelsen.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/51:04

BUN § 111

Strategisk plan och budget 2011 – 2013
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen, för beslut enligt följande:
•

Begära medel för eventuellt införande av omsorg vid obekväm arbetstid med
1,4 mkr

•

Anhålla om budgetförstärkning med 3,5 mkr för att täcka de lokalkostnader
som inte förvaltningen kan avhända sig genom strategiska vakanser

•

Barn- och utbildningsnämnden informerar om de ekonomiska konsekvenserna
av Läraravtal 2010 vid införande av lokalt avtal om att använda arbetstiden på
annat sätt än det allmänt rådande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010 driftbudgetens planeringsramar för
respektive nämnd/förvaltning. Vid budgetavstämningen den 4-6och 11 oktober 2010
sker den slutliga behandlingen och prioriteringarna i strategisk plan och budget 20112013.
Då väntas de ekonomiska m.fl. förutsättningar ha klarnat. Äskanden om resurstillskott
kan då möjligen tillmötesgås.
Eventuella kompletteringar till tidigare inlämnat budgetmaterial skall inlämnas senast
den 13 september 2010.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 70, och lämnat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen hade yttrat sig i ärendet den 25 augusti 2010 och
med ett nytt yttrande den 10 september 2010.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/51:04

BUN § 112

Investeringsbudget 2011 – 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderat förslag till investeringsbudget för
2011-2015, justerat med de synpunkter som framlades under arbetsutskottets sammanträde, § 69.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 14 april 2010, § 43, investeringsäskanden för perioden 2011 till 2015. Nämndens äskande uppgick till 32 460 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2010 att budgeten för investeringar i skattefinansierad verksamhet högst får uppgå till 250 mkr 2011.
Nämndernas äskanden uppgår till 435 mkr, vilket ska reduceras till högst 250 mkr.
Förvaltningarna fick därför i uppdrag att till 2010-06-30 presentera ett nytt investeringsförslag, reducerat med ca 50 procent, jämfört det ursprungliga äskandet.
För barn- och utbildningsnämnden innebar det att upprättat investeringsförslag (april10) skulle reduceras från ca 32 mkr till ca 16 mkr.
Efter beredning på förvaltningen har ett reviderat förslag inlämnats till ledningskontoret till den 30 juni 2010. Förslaget innebär att det ursprungliga investeringsäskandet
halverats från 32 460 tkr till 16 230 tkr.

Beredande organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 1 september 2010, au § 69, och lämnat förslag till beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen hade yttrat sig i ärendet den 23 augusti 2010.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/216

BUN § 113

Fenomenalen – Science center på gotland
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

att återta nämndens förslag angående stiftelse som ny organisationsform och
att i stället föreslå att Fenomenalen återgår till att vara en verksamhetsform
som tillhör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

•

att följande tillägg görs i 1 § i barn- och utbildningsnämndens reglemente:
”Nämnden har också ansvar för kommunens teknik- och naturvetenskapscentrum (Fenomenalen)”.
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda de ekonomiska
konsekvenserna av att Fenomenalen återgår som en verksamhetsform inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

•

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
2006 slöts ett treårigt avtal mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Gotlands
museum, där barn- och utbildningsförvaltningen står som huvudman för verksamheten och Gotlands museum står för drift och personal. Då avtalet gått ut har behovet
uppkommit att se över organisation, huvudmannaskap och lokalisering.
Efter kritik från Skolverket den 8 april 2009, med beslut om att fortsatt verksamhetsstöd kan vara i fara startade arbetet med att se på alternativa organisationsformer och
samverkansformer. Utgångspunkt för arbetet är att Fenomenalen måste på ett tydligt
sätt vara en fristående enhet i förhållande till Gotlands Museum. I dagsläget är barnoch utbildningsförvaltningen huvudman, medan Gotlands Museum står för driften.
I de utredningar som gjorts tidigare angående Fenomenalens framtid, har behovet påtalats av en ny ledningsorganisation och ökad bemanning.

Beredande organ
En interimsstyrelse med representanter för Gotlands Kommun, Länsstyrelsen, Högskolan på Gotland, Rederi AB Gotland, GEAB och Christopher Polhemgymnasiet bildades för att se på den uppkomna situationen samt för att se på förslag till organisationsform. Under året har ett flertal organisationsformer undersökts och diskuterats.
Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare: Peter Molin, skoldirektör redogjorde
ärendet.
_______
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2010-09-22
Dnr: BUN 2010/315:63

BUN § 114

Rapport – skolplikt
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger med ett godkännande rapporten
till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriftligen informera
föräldrarna om den fortsatta handläggningen.
_______
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