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Dnr: BUN 2010/90
BUN § 48

Rapport från uppföljning ”Plan för intern kontroll 2010”
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en åt-

gärdsplan i enlighet med förslaget i rapporten.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Arbetet med intern kontroll har under 2010 varit fokuserat på systematiska kontroller av ekonomirutiner och under verksamhetsåret har följande rutiner följts upp, enligt plan:
• Anskaffning av varor och tjänster
• Kontanthantering och utbetalningar
• Hantering av personalförmåner, gåvor och representation
13 stycken linjer/avdelningar med budgetansvar på stabs- och verksamhetsnivå har genomgåtts.
Samtliga tre rutinområden har, efter granskning, visat att den interna kontrollen på de aktuella
ekonomiområdena har försämrats sedan tidigare år inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
I maj 2010 anordnades en ekonomiassistentutbildning kring att en ny riktlinje är framtagen
kring representationsregler i Region Gotland. Effekten av denna utbildning har inte givit det
resultat som var syftet. Inte om vi utgår ifrån vad granskningsrapporterna har påvisat.
Det vore önskvärt om barn- och utbildningsförvaltningen vill ta fram en åtgärdsplan på hur
förvaltningen tänker agera framgent när det gäller de aktuella kontrollområdena som har brustit i granskningen.
Det är endast barn- och utbildningsförvaltningen som har intern kontroll. Anledningen till att
förvaltningen har intern kontroll är för att hitta felaktigheter och belysa dessa.
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Dnr: BUN 2011/118
BUN § 49

IT-konto för förtroendevalda
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämndens ledamöter ska erbjudas åtkomst till intranätet
utan tillgång till webbmejl.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Det finns numera en möjlighet att beställa en tjänst som möjliggör för förtroendevalda att nå
system och information via regionens portal. Portalen kan enkelt nås via Internet och oberoende av vilken dator eller webbläsare användaren har.
De system och den information som kan nås via portalen är följande.
 Region Gotlands intranät Insidan
 Filer i användarens hemmakatalog eller i gruppkataloger
 E-post och kalender (GroupWise webbmejl)
Priset för tjänsten inklusive åtkomst till intranätet, fillagring och webbmejl är 80 kr i månaden
(960 kr per år).
Tjänsten kan också erhållas utan webbmejl för 50 kr i månaden (600 kr per år).
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Dnr: BUN 2011/122
BUN § 50

Fadderverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Till faddrar har utsetts
Fårösundslinjen: Meit Fohlin och Erik Palmgren
Solklintslinjen: Aino Friberg Hansson och Eva Gustafsson
Romalinjen: Christer Petterson och Sarah Mingert
Högbylinjen: Andreas Persson, Jörgen Renström, Jan Ekdahl och Börje Nordh
Klintelinjen: Daniel Sundberg och Anders Larsson
Solbergalinjen: Conny Karlsson och Stefan Nypelius
Södervärnslinjen: Lisbeth Bokelund och Peder Westlund
Kulturskolan: Lena Hansen, Sven Forslund och Ann-Karin Hellström
Obligatoriska särskolan: Lena Eneqvist och Simon Härenstam
Desideriagymnasiet: Conny Kristensen-Gahnström, Bo Hansen och Simon
Härenstam

Bakgrund och ärendebeskrivning
Faddrarna ska vara kontaktperson för skolans personal och elever samt föräldrar. Information
om vem som är fadder till respektive linje kommer att finnas på www.gotland.se/buf .
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Dnr: BUN
BUN § 51

Verksamhetsbesök
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har rätt till arvode för motsvarande
två heldagar per år.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Idag finns rätt till arvode motsvarande en heldag för verksamhetsbesök. Eftersom det är viktigt
att få möjlighet att besöka verksamheten utökas den rätten till två dagar.
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Dnr: BUN 2011/105
BUN § 52

Representant till samrådsgrupp ”Program för handikappfrågor”
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämndens representanter till samrådsgruppen är Brittis
Benzler och Simon Härenstam.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Representanterna har ansvar för kontakterna med handikapporganisationerna samt att frågor
som rör funktionshindrade beaktas vid beredning av ärendena i nämnden.
Förvaltningens representanter är Per-Olof Sahlberg och Jan-Erik Eriksson, särskolerektor.
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Dnr: BUN 2011/26-60
BUN § 53

Remiss – se, tolka och agera
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att i sitt svar beakta
nämndens synpunkter på remissen enligt nedan.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Utredningen inriktar sig på att studera samverkan ur förskolans, skolans och annan pedagogisk
verksamhets perspektiv både internt och externt. Utredningens mål är att beskriva detta utifrån
sin målgrupp som är utsatta barn.
Utredningens förslag visar på betydelsen av de pedagogiska verksamheternas insatser, liksom
elevhälsans, för att ge det stöd barn och elever kan ha.
Förslagen handlar om ökad samordning mellan myndigheter på alla nivåer, ökad rättssäkerhet i
myndighetsutövningen som skall, i ännu högre grad, leda till barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning .
Förslagen rör även sekretessregler, överlämningar mellan skolor och skolformer, barn som är
placerade genom beslut av socialtjänsten, en samlad elevhälsa och tidiga insatser.
Utredningen ser inga konsekvenser för kommunal verksamhet som aktualiserar tillämpningen
av finansieringsprincipen.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag.
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Dnr: BUN 2011/124
BUN § 54

Barn- och utbildningsnämndens styrkort
Ritva Norrby och Lotten von Heijne från ledningskontoret, informerar om styrkort och arbetet med styrkort i regionen. De redovisar koncernstyrkortet 2011-2015 och tankarna kring
nämndstyrkortet som nämnden ska utforma. Med styrkort kan man samla ihop de faktorer
som man ska fokuseras på.
Tidsplanen för arbetet med barn- och utbildningsnämndens styrkort är att Ritva Norrby och
Lotten von Heijne återkommer till nämnden den 15 juni 2011 för att leda och guida vid arbetet
med nämndens verksamhetsidé och aktiviteter i samhällsperspektivet. Den 22 juni 2011 är det
chefskonferens där arbetet med styrkortet fortsätter utifrån nämndens idéer och aktiviteter.
Den 29 augusti 2011 går arbetsutskottet igenom materialet och den 14 september 2011 ska beslut fattas.
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Dnr: BUN 2011/104
BUN § 55

Kvalitetsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Rapporten Gotlands kommuns samlade Kvalitetsredovisning 2010 - förskoleverksamhet,
grundskola, skolbarnomsorg och särskola redovisades av Per-Olof Sahlberg. Rapporten redogör för utbildningsväsendets organisation, verksamhetens omfattning och kostnader, skolplan
2008-2010 och kvalitetsarbetet och redovisar även en uppföljning av kvalitetsredovisningen år
2009.
Resultat, måluppfyllelse, analys och förbättringsområden redovisas för förskoleverksamhet,
förskoleklass/grundskola, skolbarnomsorg och särskolan innefattande obligatorisk särskola,
gymnasiesärskola och SärVux.
Rapporten ska skickas till Skolverket.
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Dnr: BUN 2011/42
BUN § 56

Rapporter - Måttband
Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporterna.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Per-Olof Sahlberg redogör för två måttband, elevenkät åk 3 (måttband nr 2011_06) och åk 8
(måttband nr 205).
Måttbanden är en del av kvalitetsarbetet. Måttbandet är ett av flera underlag till rektor för att
göra analyser av måluppfyllelse, förbättringsområden med mera.
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Dnr: BUN 2011/91
BUN § 57

Remiss - kvinnofrid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till Handlingsprogram

2011-2014 med revidering 2015 med följande tillägg.
 Att i stycket ”Barn och unga som lever med våld i familjen” ta upp att detta

inte bara kan leda till depressivitet, ångest med mera utan också till försämrade skolprestationer.
 Att i stycket ”Sexuella trakasserier i arbetslivet” bör handla om arbetslivet
och skolan. Det ovälkomna finns också där, det uppstår inte när en individ
går från skola till jobb.
 Att i stycket ”Arbetsliv” göra tillägget att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige på Gotland antog i november 2006 ”Handlingsprogrammet för Kvinnofrid på Gotland”. 2009 genomförde ”Gotlandsakademin” en utvärdering av programmet. Utvärderingen visade att arbetet med att ta hand om kvinnor som utsatts för våld fungerar bra
och har utvecklats väl under de tre åren. Däremot har arbetet med att förebygga mäns våld
mot kvinnor inte utvecklats på samma sätt. I samband med revisionen har framkommit önskemål om ett nytt namn för handlingsprogrammet för att inkludera både flickor och kvinnor,
pojkar och män.
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Dnr: BUN 2011/73
BUN § 58

Remiss – den framtida gymnasiesärskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande enligt nedan.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) är mycket positiva till huvuddelen av utredningen med
en ny programstruktur. De nya nationella programmen och träningsprogrammet i gymnasiesärskolan, markerar en skillnad mot de nationella programmen på gymnasieskolan.
BUN är också mycket positiva till att elever kan ges möjligheter till val. Att programstrukturen
ska vara så flexibel att en elevs utbildning kan innehålla kurser från gymnasieskolan och gymnasiesärskolans nationella program och träningsprogrammet.
BUN tillstyrker även förslagen om att ansökningsförfarandet formaliseras på samma sätt som
för gymnasieskolan.
BUN är även positiva till förslagen om förändringar som är föreslagna för en särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning på gymnasial nivå, med yrkeskurser motsvarande de
nationella programmen.
BUN har en avvikande uppfattning om utökad rätt att välja skolform att elever mottagna i särskolan alltid ska ha rätt att gå på gymnasieskolans yrkesintroduktion och individuella alternativ.
BUN vill ha samma skrivning som i Gy 11 om att det ska göras en bedömning om eleven kan
klara av dessa gymnasieprogram.
BUN anser att vid mottagande till gymnasiesärskolan ska finnas en aktuell bedömning av att
eleven tillhör personkretsen.
Även om denna utredning rör gymnasiesärskolan, berör man i sina förslag också en annan utredning ”Brist på brådska”, om aktivitetsersättning, som berör en betydligt vidare grupp människor med funktionshinder.
BUN är mycket oroliga och kritiska inför den i utredningen föreslagna förändringen i att försörjningsstödet via aktivitetsbidrag och aktivitetsersättning tas bort utan att andra fungerande
system finns som ger våra ungdomar stöd och hjälp att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Det nuvarande systemet ger ungdomen ett stöd upp till 29 år och baseras på en
bedömning av hur stor arbetsförmåga eleven har.
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BUN är också mycket kritisk till förslaget att med ett snävt särskoleperspektiv ta bort möjligheten till aktivitetsersättning för förlängd skolgång. Det innebär kraftigt minskade möjligheter för
funktionshindrade att uppnå gymnasiekompetens. Dagens system innebär att också den som
har en längre och kanske ”krokigare” väg genom skolsystemet ges möjlighet att via gymnasieskolan, komvux eller folkhögskola nå gymnasiekompetens, med vad det innebär för möjligheter till arbete och fortsatta studier. Denna möjlighet blir förbehållen de mest välbeställda om
möjligheten att fullfölja studier på gymnasienivå utan att ta studielån försvinner.
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BUN § 59

Arbetsutskottets övriga paragrafer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Arbetsutskottets övriga paragrafer godkänns.
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BUN § 60

Anmälningsärenden och delegationsärenden
Ärenden enligt särskild lista, läggs till handlingarna.
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BUN § 61

Övriga ärenden
Barn- och ungdomskultur, bokslut 2010, delas ut. Det är exempel på Region Gotlands kulturverksamheter och samarbeten för barn och unga.
Per-Olof Sahlberg informerar om att Kulturrådet har beviljat Region Gotland 1,5 miljoner
kronor i statsbidrag till kulturell verksamhet i grundskolan, ”Skapande skola på Gotland”.
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Dnr: BUN 2011/125
BUN § 62

Besök från Falkenbergs kommun
It-strategen Kristina Björn från Falkenbergs kommun berättar om hur de arbetat med projektet 1-1 och vilka för- och nackdelar de upplevt.
Falkenbergs kommun satsar sedan hösten 2007 på att förse elever med personliga datorer.
Grundskolan var först ut och från och med hösten 2010 omfattas samtliga elever i åk 7-9 i
kommunens grundskolor.
Hösten 2010 påbörjas även en satsning på gymnasieskolans elever där cirka 600 elever och 100
lärare under oktober månad förses med datorer. Totalt innebär detta att cirka 2200 elever och
300 lärare i Falkenberg dygnet runt, året runt disponerar personliga datorer som redskap för
lärande.
Falkenbergs kommun satsar på En-till-En med målsättning att öka kvaliteten på utbildningen i
kommunens skolor, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever
som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

