REGION GOTLAND
Barn- och utbildningsnämnden
Register till barn- och utbildningsnämndens protokoll vid sammanträde
den 23 november 2011

Ärenden:
BUN § 107 Budget 2012 (drift)
BUN § 108 Skola Gotland – Alléskolan, Humlegårdsskolan
BUN § 109 Strategisk lokalförsörjningsplan
BUN § 110 Motion – Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har
kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan
BUN § 111 Individuellt alternativ
BUN § 112 Val av ersättare i BUN au efter Andreas Persson (s)
BUN § 113 Val av PUL-ombud (PUL – personuppgiftslagen)
BUN § 114 Sammanträdesplan BUN 2012
BUN § 115 Förvaltningschefen informerar
BUN § 116 Arbetsutskottets övriga paragrafer
BUN § 117 Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämnden

Region Gotland

2

2011-11-23

Plats och tid:

XX, onsdagen den 23 november 2011, klockan 13.00 – 16:30

Paragrafer:

107--117

Beslutande:
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Brittis Benzler, ordf.
Meit Fohlin, vice ordf.
Anders Larsson
Aino Friberg Hansson
Conny Karlsson
Lisbeth Bokelund
Simon Härenstam
Sven Forslund
Stefan Nypelius
Eva Gustafsson
Petter Engström
Lena Eneqvist

Tjg ersättare:

S

Christer Pettersson tjänstgör för Conny Kristensen

Ersättare:

M
FP
S
S
V
M

Erik Palmgen
Jan Wallner
Oskar Ahlin
Anders Gustafsson
Bo Hansen
Peder Westerlund

Övriga
deltagare:

Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef
Therese Koorem, nämndsekreterare
Per Olof Sahlberg, verksamhetsutvecklare §107
Elisabeth Österdahl, ekonomichef §107
Barbro Engström, förvaltningssekreterare §107

Mats Hanell, för- och grundskolechef §§107110
Bisse Carlsson, för- och grundskolechef §§107110
Anna Stövring-Nielsen, Lärarnas Riksförbund
Linda Rung, Lärarförbundet

Utses att justera: Anders Larsson
Justeringens
plats och tid;
Underskrifter;

Barn- och utbildningsförvaltningen, november den 2011,
klockan 13.00.
Sekreterare.......................................................................…………………………………….
Therese Koorem
Ordförande................................................………………………………………………….
Brittis Benzler

Justerande.............................................................................…………………………………...
Anders Larsson
_____________________________________________________________________________________________________

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2011-11-23

Datum för anslags
uppsättande:

2011-11

Förvaringsplats
för protokollet:

Barn- och utbildningsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby

Underskrift:

Datum för anslags
nedtagande

2011-11

........................................................................................................................…………
Therese Koorem
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Dnr: BUN 2011/
BUN § 107

Budget 2012 (drift)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•
•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut på punkterna 2, 3, 4, 5.
Att uppdra åt förvaltningen att genomför dialog om den framtida grundskoleorganisationen
när förslagen är färdigställda

Bakgrund och ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har den 9 november beslutat följande:
•
•
•
•
•

Förvaltningen får i uppdrag att inleda dialog om den framtida grundskolorganisationen på Gotland, utifrån sin bild av nuläget och av förvaltningens föreslagna behov av förändringar.
Nästkommande arbetsutskott får i uppdrag att fortsätta diskutera budgetförslaget mer i detalj
Förvaltningen får i uppdrag att analysera vad kostnadsutvecklingen i förskolan beror på.
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka kostnader som ligger i grundskolans post ”övrigt”.
Förvaltningen får i uppdrag att titta på särskolans kostnader. Återkoppling till arbetsutskottet under våren.

Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisar förutsättningarna för 2012 års budget.
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson redovisar olika alternativ till besparingar.
Verksamhetsutvecklare Per-Olof Sahlberg redogör för ”Skola Gotland just nu – en lägesbeskrivning av Region
Gotlands grundskolor med elevprognos till läsåret 2017/18”.
Förvaltningssekreterare Barbro Engström redogör för förvaltningens Kommunikationsstrategi i ärendet.
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Dnr: BUN 2011/
BUN § 108

Skola Gotland – Alléskolan, Humlegårdsskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•
•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag 3:
Alléskolan renoveras och byggs ut och anpassas till en F-6 skola.
Humlegårdsskolan blir en fem avdelnings förskola.
Uppdra åt förvaltningen att återkomma med ny befolkningsprognos för Allé- och Humlan samt
Gråboskolans upptagningsområde utifrån nybyggnation i området.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Beslut i BUN maj 2007 att Humlegårdsskolan ska anpassas för befintlig Särskoleverksamhet och för en successiv utbyggnad av 2-3 förskoleavdelningar.
Beslut i BUN maj 2007 att Alléskolan ska byggas ut och verksamhetsanpassas för att successivt bli en F-åk 6
skola. Renoveringsbehovet är stort för att kunna erbjuda en bra lärmiljö och kostnadsberäknas till ca 40 mkr
BUN beslutade då att skjuta upp frågan för senare beslut på grund av för hög kostnad.
BUN fattade 2011-04-13 beslut om satsningar på grundskolorna i Västerhejde samt på Humlegårdsskolan/Alléskolan.
Förvaltningen fick då i uppdrag att arbeta vidare med tre förslag angående framtidenför Alléskolan/Humlegårdsskolan.
1. Humlegårdsskolan ställs om till en en-parallellig F-6 skola. Alléskolan rivs. Förskolepaviljonger ställs
upp på Alléskolans tomt.
2. Humlegårdsskolan blir en fem avdelnings förskola. Alléskolan rivs och en ny två parallellig F-6 skola
byggs på Alléskolans tomt.
3. Alléskolan renoveras och byggs ut och anpassas till en F-6 skola.
Humlegårdsskolan blir en fem avdelnings förskola.
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BUN § 109

Strategisk lokalförsörjningsplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lokalförsörjningsplan enligt förvaltningens förslag. (med
tillägget att en kostnad om 4 500 tkr för flyttningsbara paviljoner för förskola tas upp även för åren 2015 och 2017)

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förvaltningens har tagit fram ett förslag med prioriteringar och kostnadsbeskrivningar för lokalförsörjningen för
åren 2013 - 2017.

_____
Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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BUN 2011/262
BUN § 110

Motion – Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter som påverkar föräldraförmågan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden instämmer med andemeningen i motionen.

•

Barn- och utbildningsnämnden skall verka för att styrgruppen i Barn-sam får i uppdrag att arbeta för de
yrkanden som finns i motionen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Simon Härenstam har i en motion till Regionfullmäktige yrkat att;
•

Region Gotland utvecklar en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller
båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar.

•

En organiserad stödgruppsverksamhet utvecklas för föräldrar som har kognitiva svårigheter vilket påverkar deras föräldraförmåga, så att både barn och föräldrar får en möjlighet att träffa andra barn och
vuxna i liknande situation.
I motionen hänvisas bland annat till Uppsala, där man enligt motionären sedan flera år arbetat framgångsrikt
med dessa frågor.
Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att behov av åtgärder i motionens anda är stort, men att åtagande
att stötta föräldrar inte ryms inom förvaltningens uppdrag. Vi tror oss dock kunna se samordningsvinster om
man tydliggör ansvar för att utveckla stöd och hjälpinsatser.
Insatser i motionens anda bör rymmas inom det nya Barn-sams uppdrag (Barn och ungdomar med psykisk ohälsa) varför förvaltningen föreslår BUN att hänvisa frågan till Barn-sams styrgrupp för fortsatt arbete.

_______
Delges:
Regionsstyrelse
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BUN 2011/

BUN § 111

Individuellt alternativ
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förvaltningen får i att undersöka möjligheterna att föra över Individuellt
alternativ till Gymnasie- och vuxenförvaltningen från årsskiftet.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ordförande Brittis Benzler redogör för bakgrunden till ärendet.

Bakgrund

Sedan 2003 har det funnits en samundervisningsverksamhet på gymnasiet. Samverkan har skett mellan IV Trojaborg och Desideria gymnasiesärskola, där varje skolform hade ansvar för sina respektive elever enligt ett samverkansavtal. Detta samarbete fungerade på ett utmärkt sätt, med nöjda elever och föräldrar.
Under läsåret 2010/2011 gjordes en utredning hur den nya gymnasieskolan GY 11 med ett avvecklat Individuellt
program skulle se ut. Under detta läsår var rektor Jan Svensson särskolan ansvarig för hela verksamheten och
personalen var till största delen anställd av särskolan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden betalade en
elevpeng för sina elever motsvarande den faktiska kostnaden.
Inför läsåret 2011/2012 beslutade Barn- och Utbildningsnämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden att verksamheten inom Individuella Alternativet skulle tillhöra Desideriagymnasiet och Barn- och Utbildningsnämnden. Grunden för beslutet var att verksamheten kunde bedrivas på ett sätt motsvarande den tidigare
samundervisningsverksamheten.

Nuläge

Vid läsårstarten 2011/2012 och under terminen har Individuella Alternativet blivit det största av de nya Introduktionsprogrammen med 44 elever. Elevgruppen skiljer sig nu i stor omfattning mot elevgruppen i den tidigare
samundervisningsgruppen. 32 av eleverna är gymnasieelever och 12 elever är mottagna i gymnasiesärskolan.
Samordningen mellan de 5 introduktionsprogrammen måste utvecklas och förbättras.

Konsekvenser

Det som därmed skyndsamt behöver utredas och kommas överens om, vid en överflyttning, är vilka tjänster
som ska ingå och därmed ekonomiska konsekvenser. Tillika måste även en elevpeng för elever mottagna i särskolan, som läser mot kurser i det Individuella Alternativet, fastställas.

___
Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildninsgförvaltningen
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BUN § 112

Val av ersättare i BUN au efter Andreas Persson (s)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Aino Friberg-Hansson väljs till ersättare i arbetsutskottet.
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BUN § 113

Val av PUL-ombud (PUL – personuppgiftslagen)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Ann-Britt Björklund väljs till PUL-ombud i avvaktan på att nya
nämndsekreteraren tillträder

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.
Personuppgiftsombudet är "Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt." (3 § PuL)
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BUN § 114

Sammanträdesplan BUN 2012
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förslag till sammanträdesplan fastställs.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Sammanträdesplan fastställs för ett år i taget. Arbetsutskottet är 14 dagar – tre veckor innan
ordinarie sammanträdesdag. Hänsyn har tagits till regionfullmäktiges-, regionstyrelsens- samt regionstyrelsens
arbetsutskotts sammanträden, samt även budgetberedning.
Skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik redovisar förslag till sammanträdesplan för barn- och
utbildningsnämnden.

Arbetsutskott

Nämnd

6 februari
7 mars
21 mars em
23 mars
18 april

22 februari
21 mars fm
4 april (beslut om budget)

31 maj
22 augusti
19 september
31 oktober
28 november

2 maj
16 maj
13 juni
5 september
3 oktober
14 november
12 december

Delges:
Regionstyrelsen, barn- och utbildningsförvaltningen
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BUN § 115

Förvaltningschefen informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Bakgrund
Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik informerar om
•

Ny nämndsekreterare börjar den 1 februari, Kajsa Berneus. Fram till dess tjänstgör Therese Koorem,
Serviceförvaltningen

•

Guldäpplet gick till läraren Marie Andersson, anställd vid Eskelhems skola.

•

Skolinspektionen har avslutat sin uppföljning av tillsynen av skolorna på Gotland.

•

Förvaltningen har tagit fram en planering för genomförandet av ny skolskjutsorgansiation.
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BUN § 116

Arbetsutskottets övriga paragrafer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden lägger arbetsutskottets övriga paragrafer till handlingarna.

Bakgrund
Arbetsutskottets övriga paragrafer finns att läsa i arbetsutskottets protokoll från den 9 november 2011.
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BUN § 117

Övriga ärenden
•

Den myckna pappersmängden i samband med sammanträdena kommenteras. Beslutas att ta
upp frågan i samband med att den nya nämndsekreteraren tillträder.

