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Plats och tid:

Telegrafisten, Gute, onsdagen den 21 december 2011, klockan 08:45—13:00

Paragrafer:
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Beslutande:
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Brittis Benzler, ordf.
Conny Kristensen-Gahnström, §§118-120
Anders Larsson
Aino Friberg Hansson
Lisbeth Bokelund
Simon Härenstam
Sven Forslund
Stefan Nypelius
Eva Gustafsson
Petter Engström, §§118-120
Lena Eneqvist

Tjg ersättare:

S
MP
V
M

Sophie Söderling tjänstgör för Meit Fohlin
Jörgen Renström tjänstgör för Conny Karlsson
Bo Hansen tjänstgör för Connu Kristensen-Gahnström §§121-123
Peder Westerlund tjänstgör för Petter Engström §§ 121-123

Ersättare:

V
M
C

Bo Hansen
Peder Westerlund
Emma Olsson

Övriga
deltagare:

Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef
Therese Koorem, nämndsekreterare
Elisabeth Österdahl, ekonomichef §§119-120
Barbro Engström, förvaltningssekreterare §§119-120

Michael Carlsson, projektledare, §121
Matti Vuorinen, kulturskolechef, §118
Gunnel Ahlgren, Lärarförbundet

Utses att justera: Simon Härenstam
Justeringens
plats och tid;
Underskrifter;

Barn- och utbildningsförvaltningen, januari 2012,.
Sekreterare.......................................................................…………………………………….
Therese Koorem
Ordförande................................................………………………………………………….
Brittis Benzler

Justerande.............................................................................…………………………………...
Simon Härenstam
_____________________________________________________________________________________________________

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2011-12-21

Datum för anslags
uppsättande:

2012-01

Förvaringsplats
för protokollet:

Barn- och utbildningsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby

Underskrift:

Datum för anslags
nedtagande

2012-01

........................................................................................................................…………
Therese Koorem
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Dnr: BUN 2011/
BUN § 118

Presentation av Kulturskolan
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden inleder sitt sammanträde med att lyssna på ett framträdande av LaScalakören.
Därefter presenterar kulturskolechef Matti Vuorinen Kulturskolan och berättar kort om dess
verksamhet.
Ordförande Brittis Benzler tackar för ett fint framträdande av LaScalakören och för presentationen av
Kulturskolan.
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Dnr: BUN 2011/
BUN § 119

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

Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra besparingar i 2012 års budget enligt följande:
Verksamhet/motsvarande

PMC
Skoldirektör, omställning
Skoldirektör anslag omställning personal
Skjutsorganisation
Lokaler Barn- och elevhälsan
Svenska som andra språk
Kulturskolan, höjda avgifter
Särskolan, beting
Staben, vakant tjänst
PMC, Stavgard
Barn- och elevhälsan
Anslag till egna barn i annan pedagogisk
verksamhet
Diverse övriga centrala anslag
Administration
Förskolan, sänkt förskolepeng
TOTALT
•

•

•
•
•
•

2012
jmf budget
2011
500 tkr
2 000 tkr
1 000 tkr

Anm

1 500 tkr och 1500 tkr 2013
250 tkr
500 tkr
100 tkr
500 tkr
300 tkr
450tkr
200 tkr
1 050 tkr
750 tkr
1 000 tkr och 1 000 tkr 2013
1 000 tkr
11 100 tkr

Anslaget för livsmedel skall tillföras 1 000 tkr.
Upprättat förslag till internbudget för 2012 godkänns med de justeringar som blir konsekvensen av beslut om besparingar mm enligt ovan med följande undantag
o Bidrag till barn i förskolan utbetalas som tidigare med olika belopp beroende om barnet
är över eller under 2,5 år
2012 års skolpeng och tilläggsbelopp fastställs enligt upprättat förslag med de justeringar som
blir konsekvensen av beslut om besparingar mm med mera enligt ovan.
Förvaltningen får i uppdrag att, i förekommande fall, starta upp och genomföra de samverkansprocesser som erfordras enligt gällande rutiner
Förvaltningen får i uppdrag att fördjupa analysen av jämförelsetal för kostnader i grundskolan,
speciellt posten ”övrigt” i syfte att återkomma med förslag till besparingar samt redovisa om
kostnader för så kallad ”kommun overhead” är högre än i andra jämförbara kommuner
Förvaltningen får i uppdrag att om möjligt göra likande analyser för andra verksamheter än
grundskolan
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I uppdraget att redovisa förslag till förändringar av skolorganisationen skall både de förslag
som förvaltningen redovisat under dialogen och nya förslag som framkommit under dialogen
beaktas.
Förvaltningen får i uppdrag att göra en gemensam barnkonsekvensanalys till förslagen om
ändringar av skolorganisationen.
Förvaltningen får i uppdrag att efterfråga ledningskontoret/regionala utvecklingsenhetens synpunkter gällande skolorganisationen.
Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att utveckla organisation och arbetssätt så
att även mindre skolenheter kan drivas med god kvalité, utifrån uppdrag och krav i skollagen
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja översyn av rektorsorganisationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogör för förutsättningarna för 2012 års budget och redovisar för förvaltningens förslag till besparingar.

Yrkanden:
•
•

Brittis Benzler (v) yrkade att Bidrag till barn i förskolan, liksom tidigare, utbetalas med olika belopp beroende om barnet är över eller under 2,5 år (fd Hallengren)
Simon Härenstam (m) yrkade bifall på förvaltnings förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och meddelar att hon funnit majoritet för sitt förslag. Votering begärdes. JA för Brittis
Benzlers förslag, NEJ för förvaltningens förslag förslag. 7 ledamöter röstade JA: Brittis Benzler (v), Conny Kristensen-Gahnström
(s), Aino Friberg-Hansson (s), Lena Eneqvist (s), Lisbeth Bokelund (mp), Sophie Södeling (s) samt Jörgen Renström (mp).
6 ledamöter röstade NEJ: Simon Härenstam (m), Sven Forslund (m), Anders Larsson (c), Stefan Nypelius (c), Eva Gustafsson
(c), samt Petter Engström (fp).

Barn- och utbildningsnämnden hade således bifallit Brittis Benzlers förslag.
•

Brittis Benzler (v) yrkade, med utgångspunkt i förvaltningen förslag, att besparingar görs enligt följande
(varav de två sista inte är i enlighet med förvaltningens förslag):

PMC, Stavgard
Barn- och elevhälsan
Anslag till egna barn i annan pedagogisk verksamhet
Övrigt (nämnd administration mm)
Administration
Förskolan, sänkt förskolepeng

450tkr
200 tkr
1 050 tkr
750 tkr
2 000 tkr
1 000 tkr

Därutöver yrkar hon att anslaget för livsmedel i samtliga verksamheter skall öka med 1 000 tkr.
•

Anders Larsson (c) yrkade med instämmande av Simon Härenstam (m) att: Besparingsförslag 12, alternativ 2 genomförs avseende Kulturskolan samt att besparingsförslag 17 avseende sänkt skolpeng på
förskolan inte genomförs

Ordförande ställer proposition på förslagen och meddelar att hon funnit majoritet för sitt förslag. Votering begärdes. JA för Brittis
Benzlers förslag, NEJ för Anders Larssons förslag. 7 ledamöter röstade JA: Brittis Benzler (v), Conny Kristensen-Gahnström (s),
Aino Friberg-Hansson (s), Lena Eneqvist (s), Lisbeth Bokelund (mp), Sophie Söderling (s) samt Jörgen Renström (mp).
6 ledamöter röstade NEJ: Simon Härenstam (m), Sven Forslund (m), Anders Larsson (c), Stefan Nypelius (c), Eva Gustafsson
(c), samt Petter Engström (fp).

Barn- och utbildningsnämnden hade således bifallit Brittis Benzlers förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat
Delges: Barn- och utbildningsförvaltningen
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BUN § 120

Förvaltningstillhörighet särgymnasiet och särvux
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•
•

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
utreda för . och nackdelar med en förflyttning av gymnasiesärskolan och särvux till Gymnasie
och vuxenutbildningsnämnden.
Uppdraget skall redovisas till BUN senast den 3/10

Bakgrund och ärendebeskrivning
Utifrån diskussionen om särskolan som sker mellan barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har frågan om förvaltningstillhörighet aktualiserats angående gymnasiesärskolan och
särvux.
Frågor som särskilt behöver belysas i utredningen är
• Mottagandet i gymnasiesärskolan i enlighet med förslagen i GYSÄR 2013
• Kraven på lärarbehörighet
• Behov av stödresurser kring eleverna
• Lokalbehov och tillgänglighetsanpassning
• Ledningsbehov
• Konsekvenser för grundsärskolans organisation
• Ekonomi

_____
Delges:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenförvaltningen
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BUN 2011/262
BUN § 121

Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporterna

Bakgrund och ärendebeskrivning
•

Digilär – projektledare Michael Carlsson redogör för projektet Digilär

•

Klagomålshantering – förvaltningssekreterare Barbro Engström redogör för ett antal klagomål som
kommit in under hösten, nämnden kommer att få informationen två gånger per år.

•

Anmälningar skolinspektionen/Barn- och elevombudsmannen. Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik
redogör för rapporterna.

•

Måttband nr 214 och 215 – betygsstatistik och statistik över lärares bedömningar av elever.

•

Rapport över den senaste månadens ekonomiska resultat.

_______
Delges:
Regionsstyrelse
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BUN 2011/

BUN § 122

Förvaltningschefens information
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Nämnden godkänner informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
•
•
•
•
•

___
Delges:

Skolvalet kommer att skjutas upp ca en månad med hänvisning till den kommande omorganisationen.
Förvaltningen kommer att delta i ett EFS-projekt tillsammans med Jönköping, Kronoberg och Kalmar
kring uppdraget för SYV.
Det finns ett förslag på att anordna en SSA-konferens 2014 på Gotland. (SSA-Samarbete skolaarbetsliv)
Förvaltningen ser över möjligheten att starta omsorg på obekväm arbetstid på Kabyssen
Förskolelärare med lokal behörighet har fått information om att de inte kommer att kunna validera sin
kompetens. (ca 30 personer berörs)
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BUN § 123

Arbetsutskottets övriga paragrafer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsutskottets övriga paragrafer.
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