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BUN § 9

Årsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bokslut och årsredovisning för år 2010
godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Skoldirektör Peter Molin redogjorde för avgörande händelser under 2010 samt för framtida
satsningar inom ramen för årsredovisningen. Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogjorde för
de ekonomiska händelserna och förutsättningarna inom ramen för årsredovisningen.

Ärendets beredning
Ärendet har tidigare föredragits för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
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BUN § 10

Beslutsattestanter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till generella attestanter utse


Ordförande Brittis Benzler



Skoldirektör Peter Molin



Ekonomichef Elisabeth Österdahl

Bakgrund och ärendebeskrivning
Enligt kommunens attestreglemente ska varje nämnd utse personer med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Nämnden ska ansvara för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter som anger omfattningen för respektive beslutsfattares ansvar.
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har ekonomichefen rätt att utse attesträttsinnehavare, fortlöpande revidera under året samt häva attesträtt.
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BUN § 11

Överföring av resultat
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen om att 2010 års resultat
avräknas nämndens egna kapital efter genomförd förhandling om underskottets storlek.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Överföring av 2010 års resultat sker i enlighet med ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att förhandlat överskott överförs 75 procent och förhandlat
underskott i sin helhet.
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BUN § 12

Val av ytterligare ersättare till arbetsutskottet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till den 9 mars 2011.
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BUN § 13

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta upp barnomsorg på obekväm
arbetstid enligt alternativ 1 och i vissa fall med komplettering enligt alternativ 3
enligt de tider som angivits i alternativ 1, med början senast i juni 2011.



Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna regelverket med följande
tillägg.

3. För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid, för kortare eller längre tid, krävs att
det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Karin Sandberg Täpp redogör för förslaget.
Ärendet aktualiserades vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 mars 2010
och har varit uppe i barn- och utbildningsnämnden vid ett flertal tillfällen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2010 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med behovsunderlag vid barn- och utbildningsnämnden den 26 januari 2011. Kommunfullmäktige beslutade om budgettillförsel motsvarande 1,4
mkr för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 19 januari 2011 uppdrogs förvaltningen
att räkna på hur många ”nätter” i hemmet som tilldelad budget räcker till, hur andra kommuner löst det och presentera en flexibel organisation som kan erbjudas vid flera orter på Gotland.
Ur Skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 augusti 2010 men tillämpas från och med den
1 juli 2011 står det i 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 5 § ”Kommunen ska sträva efter
att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”.
Förvaltningen kommer att gå ut med information till föräldrarna under mars månad och därefter planera för start av verksamheten utifrån föräldrars behov.
Kort sammanfattning efter kontakt med ett flertal kommuner i landet
Det är mycket svårt att beräkna hur stora kostnaderna blir på grund av att vi inte vet föräldrarnas arbetstider. Nästan ingen kommun har kunnat uppge vad kostnaden är för omsorg vid
obekväm arbetstid. Fler och fler kommuner försöker hitta olika lösningar för att i viss mån
kunna erbjuda föräldrar omsorg vid obekväm arbetstid. Gemensamt för alla kommuner är att
det krävs tydliga regler för att kunna planera verksamheten. Vissa kommuner har börjat med
att erbjuda endast kvällsomsorg, för att se hur behovet ser ut. De utökar eventuellt med
nattomsorg om behovet uppstår/ökar. Vanligast är att ha en kvälls- och nattöppen avdelning
på en ort i kommunen, så kallad ”Nattis”. En kommun har så kallade ”jourdagbarnvårdare”,
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BUN § 13

det är två anställda på samma ort som samplanerar sina arbetstider. En personal (barnvakt)
som hämtar barnet på förskola/fritidshem och går till barnets hem är en lösning som några
kommuner erbjuder. En kommun har slutat på grund av att det var svårt att ha kontroll över
personalens arbetsmiljö. De hävdade också att det blev höga kostnader (ska undersökas mer).
Kostnader
1,4 mkr uppskattas räcka till 7000 arbetstimmar per år, 583 arbetstimmar per månad och 135
arbetstimmar per vecka. Det räcker till att erbjuda ca 44 arbetstimmar/vecka på tre platser/orter, deltidstjänster för att det ska fungera med arbetstider/arbetsrätt osv.
Detta är endast räknat på en uppskattad lön inklusive ob-ersättning, ingen mat eller driftskostnad är inräknad i det.
1,4 mkr är beräknat för att kunna bedriva en nattöppen avdelning i Visby.
Alternativ till diskussion/beslut:
1. Omsorg vid obekväm arbetstid erbjuds måndag till och med fredag
Kl. 05.00-06.30 och 18.00–22.00 + lördag och söndag 08.00-16.30.
En förskoleavdelning alternativt pedagogisk omsorg på tre orter/platser
kan ta emot barn under dessa tider med personal anställd för denna verksamhet.
(Tidig morgon, vardagkvällar och dagtid på lördag/söndag= 44,5 tmr/v)
Beräknad kostnad 1,4 mkr.
2. Omsorg vid obekväm arbetstid erbjuds måndag till och med torsdag
k.l 18.00–06.30 och fredag kl. 18.00 till och med måndag kl. 06.30 vid en
förskoleavdelning i Visby.
(Vardagar 18.00-06.30 och helger dygnet runt= 110,5 tmr)
Beräknad kostnad 1,4 mkr.
3. Omsorg vid obekväm arbetstid erbjuds i hemmet med personal anställd av
barn- och utbildningsförvaltningen. Måndag till och med torsdag kl. 18.0006.30 och fredag kl. 18.00 till och med måndag kl. 06.30 där behovet finns.
(Kvälls- och nattomsorg erbjuds över hela ön)
Svårt att beräkna kostnad.
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BUN § 13

Regler för omsorg för barn i åldrarna 1-12 år som har föräldrar med oregelbundna arbetstider.
1

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har
sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon kl 0500-0630, kväll 1830-2200 och lördag/söndag kl 0800-1630. Det kan antingen vara en ensamstående förälder med sådana arbetstider eller sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana tider.

2

Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i
äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till
barnet.

3

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet
och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på
annat sätt. En noggrann prövning av behovet ska göras i varje enskilt fall. Ansökan
skickas till Barn- och Utbildningsförvaltningen där beslut fattas inom två månader efter ansökan inkommit.

4

Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Härvid har Barn- och Utbildningsförvaltningen rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

5

Vi erbjuder inte omsorg på påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

6

Vi omprövar behovet av omsorg vid obekväm arbetstid varje halvår genom styrkta arbetsgivarintyg.

7

Om barnet eller förälder/vårdnadshavare blir sjuk får barnet inte vistas i verksamheten

8

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. Det
innebär att kostnaden är tre % av inkomsten, dock maximalt 1260 kr i månaden. Är
barnet dessutom placerat i ordinarie förskole-/fritidshemsverksamhet blir kostnaden
aldrig högre än tre % av inkomsten.

Barn- och utbildningsnämnden
Region Gotland

2011-02-23

10
Dnr:

BUN § 14

Inventering av lärarbehörighet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Utbildningshandläggare Flemming Askengren redogjorde för inventeringen av lärarbehörigheter i för- och grundskolan. Bakgrunden till detta arbete är att regeringen har i propositionen
Legitimation för lärare och förskollärare (prop. 2010/11:20) föreslagit att ett legitimationssystem för lärare och förskollärare ska införas. Systemet föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. De
föreslagna bestämmelserna om krav på legitimation för att få bedriva undervisning (2 kap. 13 §
skollagen) och om att det ska krävas legitimation för att självständigt få besluta betyg (3 kap. 16
§ skollagen) ska dock tillämpas först från den 1 juli 2012. Planerad dag för debatt och beslut i
riksdagen är den 2 mars 2011.
Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet samt utnämna lektorer. Detta arbete ska redovisas senast den 15 april 2011.
Enligt inventeringen finns idag 764 lärare med formell behörighet inom för- och grundskolan
på Gotland. Med formell behörighet menas lärare med svensk lärarexamen eller utländsk lärarexamen med behörighetsbevis. Det finns 54 obehöriga lärare. 77 personer saknar handlingar.
32 personer har lokal behörighet. Med lokal behörighet menas för förskolan, barnskötare som
genomgått en kompetenshöjande utbildning (60 p) och därefter tillsvidareanställts som förskollärare i Gotlands kommun. Lokal behörighet för grundskolan är obehöriga som erhållit dispens
som lärare och därmed fått tillsvidareanställning inom Gotlands kommun.
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BUN § 15

Skola Gotland Visby
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Peter Molin redogjorde för de dialogmöten om Skola Gotland Visby som anordnats. Nästa tillfälle är den 8 mars 2011.
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BUN § 16

Internationell strategi
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att barn- och utbildningsnämnden inte yttrar sig.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Region Gotlands internationella strategi har skickats ut på remiss till bland annat nämnderna.
Eventuella synpunkter ska vara inskickade senast den 31 mars 2011.
Barn- och utbildningsnämnden har en policy för internationellt arbete där de specifika frågorna
gällande skola och utbildning återfinns.
Vissa synpunkter tar förvaltningen med till det internationella samarbetet inom regionen. Bland
annat frågan om att de personer med kunskap om internationella frågor inom ledningskontoret
kan vara ett stöd för lärare och rektorer vid internationella utbyten och ansökningar.
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BUN § 17

Personupgiftsombud
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att utse Josefin Winnfors och Ann-Britt Björklund till personuppgiftsombud.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett personuppgiftsombud är en person som ska hjälpa den personuppgiftsansvarige, barn- och
utbildningsnämnden, att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det
minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den
personuppgiftsansvarige.
I personuppgiftslagen 3 § definieras personuppgiftsombud så här:
"Den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige självständigt skall
se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt".
I personuppgiftslagen finns inga formella krav på den som ska utses till personuppgiftsombud.
Men för att denna person ska kunna utöva sina uppgifter självständigt bör han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för att sköta kontakterna med Datainspektionen. Ombudet ska anmälas
till Datainspektionen, men en sådan anmälan innebär inte någon lämplighetsprövning.
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BUN § 18

Skolskjutsupphandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om följande frågor i skolskjutsupphandlingen


Avtalstid



Tidsplan



Säkerhet



Fordonskrav



Miljökrav



Regelverket: avstånd, tid i buss

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Beslut på ovan punkter är nödvändigt för att kunna genomföra upphandlingen.
Information om upphandlingen gavs av koordinator Anne Gardelius och Jonas Åhlin från Optiplan samt av Harald Gröttvik, upphandlare.

Ärendets beredning
Konsultfirman OptiPlan har optimerat alla områden för att få fram nya turer. Bussgruppen har
gått igenom materialet. Upphandlarna, OptiPlan och koordinatorn kommer tillsammans att
paketera de olika områdena
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BUN § 19

Anmälningsärenden
1.

2010-12-13

2.

2010-12-13

3.

2011-01-21

4.
5.

2011-01-24
2011-01-24

6.
7.
8.

2011-01-24
2011-01-26
2011-01-27

9.

2011-02-01

10.

2011-02-01

11.

2011-02-17

12.

2011-02-21

13.
14.
15.

2011-02-21
2011-02-08
2011-02-18

Protokoll kommunfullmäktige. Kf § 35 Ändring av regler om ersättning till
kommunalttroendevalda
Protokoll kommunfullmäktige. Kf § 38 Val av förtroendevalda inför ny
mandatperiod fr.o.m. 2011, samt jävsfråga gällande kultur- och fritidsnämnden
Från Kommunlex, kursverksamhet. Juridik för nya förtroendevalda i barnoch utbildningsnämnd eller motsvarande.
Från pwc. Utbildning. Lär dig hantera offentlighetsprincipen.
Från pwc. Utbildning. Effektiva sammanträden – för ordförande och vice
ordförande i styrelser och nämnder
Från pwc. Utbildning. Nämndadmnistration och protokollsarbete
Skolkonferens med Datainspektionen, 11 april
Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott. Rs § 17. Insatser för unga
som isolerar sig i hemmet
Beslut Skolinspektionen. Fortsatt godkännande av och rätt till bidrag för
Athene Fardhem som fristående grundskola i Gotlands kommun. Ny huvudman är Pysslingens Förskolor och Skolor AB.
Beslut Skolinspektionen. Fortsatt godkännande av och rätt till bidrag för
Atheneskolan Visby som fristående grundskola i Gotlands kommun. Ny
huvudman är Pysslingens Förskolor och Skolor AB.
Yttrande över förslag till detaljplan för Visby kv Ljuset och Skeppter inom
Visborgsområdet, region Gotland
Brev till Regiondirektör, Regionstyrelsen, ITT. Skoldatorer till barn i behov av särskilt stöd
Brev till Regiondirektör, Regionstyrelsen, ITT. IT-organisationen.
Budgetram för barn- och utbildningsnämnden 2011
Beslut Barn- och elevombudet. Beslut att inte vidta någon åtgärd efter kritik mot Gotlands kommun såsom huvudman för Stånga skola.
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BUN § 20 a

Övriga ärenden
Webbfilter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att införa webbfilter inom skolan
och återkomma till barn- och utbildningsnämnd den 13 april 2011.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Utifrån de senaste dagarnas debatt om Internetanvändning och införande av filter
på datorer i grundskolan fick nämnden information av IT-strateg Michael Carlsson om hur datorerna i dagsläget är utrustade och grunderna för de beslut som sedan tidigare är tagna. Det
finns idag inget filter utan åtkomsten till otillåtna sidor kontrolleras med information, vuxennärvaro och loggar.
Frågan kommer också att lyftas i nämnden i samband med behandlingen av den motion
som är inlämnad till regionfullmäktige.
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BUN § 20 b

Övriga ärenden
Trafiksituationen

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att uppdra till förvaltningen att återkomma med information och det underlag som
finns om trafiksituationen vid skolorna.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Information från trafikingenjörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att begäras för
att kunna ge en bild av hur trafiksituationen är kring varje skola.

