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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-01-25

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.45

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C), deltagande på distans
Elisabeth Andersson (C), deltagande på distans
Ann Nilsson (C), deltagande på distans
Ulla Christiansson (M), deltagande på distans
Lill Hege Pettersson (KD), deltagande på distans
Elisabet Lindroth (L), deltagande på distans
Tommy Östring (WeP), deltagande på distans
Fredrik Johansson (S), deltagande på distans
Gunilla Holmgren (S), deltagande på distans, ersättare för Thomas Wallentin (S)
Suzana Bahtanovic (S), deltagande på distans
Gunilla Westerholm (S), deltagande på distans, ersättare för Josefine Dinäss (S)
Naile Azizi (S), deltagande på distans
Stefan Nylén (SD), deltagande på distans
Pierre Svanström (SD), deltagande på distans

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller, §§1-3
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§4-5, 11 (punkt 1)

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 27 januari 2022, kl 16.00
plats och tid

Under- Paragrafer 1 - 11
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

Justerande ..........................................................................................................................................

Fredrik Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 1 - 11Sammanträdesdatum 2022-01-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-01-28 anslags nedtagande 2022-02-22

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.00-14.45
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §1 Dnr: BU.2021.89 1.4

Risk- och väsentlighetsanalys 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att förtydliga kommentaren om hur risk nummer 8 "Risk att elever far illa på
grund av att elevers bruk av droger inte uppmärksammas", ska omhändertas
på annat sätt

att i övrigt godkänna Riskanalys 2022, daterad 2022-01-13.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat risker inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde och sammanställt riskerna i en risk- och
väsentlighetsanalys. En bedömning av riskernas sannolikhet för att inträffa och dess
konsekvenser har gjorts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Risk- och
väsentlighetsanalys 2022, daterad 2022-01-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §1, föreslå att
godkänna Risk- och väsentlighetsanalys 2022, daterad 2022-01-11.

Efter arbetsutskottets sammanträde har barn- och utbildningsförvaltningen
överfört risk- och väsentlighetsanalysen i en kommungemensam mall kallad
"Riskanalys". Dokumentet har daterats 2022-01-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-11, §1.
Riskanalys 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-01-13.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-01-17.
Protokoll MBL buf 2022-01-17.

Yrkanden
Anders Martinsson (C)
att förtydliga kommentaren om hur risk nummer 8 "Risk att elever far illa på

grund av att elevers bruk av droger inte uppmärksammas", ska omhändertas
på annat sätt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Martinssons (C) yrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga områden
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.89
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §2 Dnr: BU.2020.31 7.1

Uppföljning av kommunrevisionens granskning av resor och
representation

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av
kommunrevisionens granskning av resor och representation, daterad
2022-01-04.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade resor och representation inom kommunen under
våren 2020. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-03, §93, att
godkänna yttrande med föreslagna åtgärder och överlämna det till
kommunrevisionen. Kommunrevisionen vill inom ett år ta del av att
beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av beslutade/genomförda
åtgärder avseende granskning av resor och representation, och föreslår att
uppföljningen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §2, föreslå att
godkänna uppföljning av kommunrevisionens granskning av resor och
representation, daterad 2022-01-04.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-03, §93.
Uppföljning efter revisorernas granskning av resor och representation, daterad
2022-01-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-11, §2.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-01-17.
Protokoll MBL buf 2022-01-17.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.31
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §3 Dnr: BU.2021.90 7

Revidering av riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden att anta Riktlinjer och ledningssystem för
elevhälsan, daterat 2022-01-13.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-19, §145, att anta riktlinjer och
ledningssystem för elevhälsan. Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat
dokumentet främst med anledning av förändrad organisation för elevhälsan. Vidare
har skrivningar gällande förskolan tagits bort med hänvisning till att det finns ett
annat dokument som beskriver hur man arbetar hälsofrämjande och förebyggande
inom förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att riktlinjerna antas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §3, föreslå att
anta Riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan, daterat 2022-01-05.

Efter arbetsutskottets sammanträde har mindre justeringar i riktlinjer och
ledningssystem för elevhälsan gjorts. Dokumentet har daterats 2022-01-13.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-11-19, §145.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-11, §3.
Riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan, daterat 2022-01-13.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-01-17.
Protokoll MBL buf 2022-01-17.

Beslutet skickas till:
Samtliga skolområden
Elevhälsochef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.90
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §4 Dnr: BU.2021.88 4.2.2

Yttrande över upphävande av del av gällande detaljplan H28 -
Isabergstoppen - Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och
Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka upphävande av del av gällande
detaljplan H28 - Isabergstoppen - detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och
Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra, daterat december 2021.

Ärendebeskrivning
Förslag till upphävande av del av gällande detaljplan H28 - Isabergstoppen -
detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i
Hestra, har överlämnats för samråd. Synpunkter ska lämnas senast 30 januari 2022.

Gislaveds kommun har påbörjat planläggningsarbete för fastigheten del av Vik 1:97
samt del av Bjärsved 5:40 m.fl. i Isabergsområdet i Hestra, på beställning av
Stiftelsen Isabergstoppen. Beställarens önskemål är att den nya detaljplanen ska
möjliggöra utvecklingen av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett viktigt
besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation
av nya. Inom delar av området gäller detaljplan H28 från 2011. Delar av denna
detaljplan ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar
föreslås upphävas.

Yttrande
Utarbetat förslag till upphävande av detaljplan medger den utveckling i området
som fastighetsägaren önskar och söker för.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att upphävandet av detaljplanen
tillstyrks.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §5, föreslå att
tillstyrka upphävande av del av gällande detaljplan H28 - Isabergstoppen - detaljplan
för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra,
daterat december 2021.

Beslutsunderlag
Upphävande av del av gällande detaljplan H28 - Isabergstoppen - detaljplan för del
av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra, daterat
december 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-11, §5.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-01-17.
Protokoll MBL buf 2022-01-17.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.88
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §5 Dnr: BU.2021.87 4.2.2

Yttrande för detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att se över möjligheterna för en gång- och cykelväg från busshållplatsen vid

Isabergsområdet till golfbanan
att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten

Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra, daterat december 2021.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och
Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra har överlämnats för samråd. Synpunkter ska lämnas
senast 30 januari 2022.

Syftet med detaljplanen möjliggör huvudsakligen för anläggningar för tillfällig
vistelse, friluftsliv och camping och besöksanläggningar. Trafiksituationen inom
området och även avfarten från väg 26 ses över. Hänsyn tas till olika faktorer
såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, närheten till
väg 26 och riskerna som detta innebär, kulturmiljö samt miljö och infrastruktur.

Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt till möjligheten för eleverna att ha bl.a.
friluftsdagar och rekreation i området, och att man samtidigt ser över
trafiksituationen till att bli bättre.

Utarbetat förslag till detaljplan medger rekreation och undervisning i området.
Med förslaget tillgodoses trafiksäkerheten i området.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att detaljplanen tillstyrks.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §4, föreslå
att se över möjligheterna för en gång- och cykelväg från busshållplatsen vid

Isabergsområdet till golfbanan
att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten

Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra, daterat december 2021.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i
Hestra, daterad december 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-11.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-11, §4.
Protokoll samverkansmöte buf 2022-01-17.
Protokoll MBL buf 2022-01-17.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.87
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §6 Dnr: BU.2021.86 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elev på Åsenskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
avstängning av elev på Åsenskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Åsenskolan beslutat att
stänga av en elev under tiden 2021-12-20--21. Enligt Skollagen 5 kap. § 16, ska
rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska
även socialnämnden informeras om beslutet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att informationen om avstängning av
elev på Åsenskolan godkänns.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterat 2021-12-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-18.

Beslutet skickas till:
Rektor Åsenskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.86
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §7 Dnr: BU.2022.2 7.1.5

Anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att förtydliga anmälningar till
huvudmannen, nr 289 (skola, ht 2021) samt nr 17 och 18 (skola, vt 2022) till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-22

att i övrigt godkänna informationen till huvudmannen om anmälan enligt
skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella
trakasserier.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap. § 10, är rektor som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till
huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap.
§ 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling m.m. ht 2021 - skola, daterad
2022-01-20.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - skola, daterad
2022-01-20.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att förtydliga anmälningar till

huvudmannen, nr 289 (skola, ht 2021) samt nr 17 och 18 (skola, vt 2022) till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-02-22.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §8 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om coronaläget
Barn- och utbildningschefen informerar om coronaläget. Det är ett ansträngt
personalläge inom i princip alla verksamheter. Förhoppningen är att de nya
rekommendationerna gällande karantän kan underlätta situationen, men det är inte
uteslutet att läget förvärras ytterligare.

Inom förskolan är det cirka 30 % frånvaro, vilket har lett till att
15-timmarsbarnen på de flesta förskolorna inte kan tas emot. En förskola är bara
öppen för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten och för barn som
absolut inte kan vara hemma.

Personalfrånvaron inom grundskolan och gymnasieskolan är något lägre, men
verksamheterna är hårt ansträngda. Lektioner tvingas ställas in. Elever som inte är
sjuka, men är hemma i karantän, får i de flesta fall hemuppgifter.

Inom grundsärskolan har en del av verksamheten tvingats stänga på grund av hög
personalfrånvaro.

Några kök är hårt drabbade. En "krismatsedel" med enklare mat har tagits fram
och även en prioriteringslista över vilka kök som måste vara igång. I några fall har
personal som normalt arbetar inom lokalvården hjälpt till i köken.

Rapporter från kontaktpolitikerdag 16 november 2021
Gunilla Westerholm (S) informerar från kontaktpolitikerbesök på Nordinskolan.
Besöket var väldigt bra och informativt, en positiv upplevelse.

Ulla Christiansson (M) informerar från kontaktpolitikerbesök på Parkgårdens
förskola. Besöket började med samtal och rundvandring med rektor, därefter var
det samling och många olika aktiviteter inklusive lunch med barnen. Det var en
trevlig dag med engagerad personal och många härliga barn.

Lill Hege Pettersson (KD) informerar från kontaktpolitikerbesök på Ängslyckans
skola och Ölmestadskolan, den enda F-9 skolan i kommunen. Deltog på
matematiklektioner med TRR (Tänka Resonera Räkna). Metoden upplevs som
positiv, men innehåller mycket språk, vilket kan vara svårt för vissa barn. En bra
och intressant dag.

Elisabeth Andersson (C) och Pierre Svanström (SD) informerar från
kontaktpolitikerbesök på Åtteråsskolan. På Åtteråsskolan har de tvålärarsystem,
vilket upplevs som bra. En period har det varit lite stökigt, men åtgärder har
vidtagits som har haft effekt. Besöket var jättebra och intressant.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §8 (forts.)

Anders Martinsson (C), Ann Nilsson (C), Suzana Bahtanovic (S) och Elisabet
Lindroth (L) informerar från kontaktpolitikerbesök på Gislaveds gymnasium,
utvecklingssektorn, och musikskolan. Information lämnades om "riktade insatser",
en satsning tillsammans med Skolverket. I framtagen nulägesanalys framkommer att
52 % av barnen i förskolan har utländsk bakgrund, vilket motsvarar 585 barn med
annat modersmål.
Information lämnades även om olika nivåer inom språkintroduktion och om
Linden.
På musikskolan tog fyra lärare emot. Frågan om att inte bedriva undervisning på
lektionstid diskuterades, man menar att det är nu skillnaden och konsekvenserna
märks. Det är svårt när Skolinspektionen gör olika bedömningar i olika kommuner.
Samtidigt konstateras att eventuella förändringar måste beslutas på övergripande
statlig nivå.
Sammanfattningsvis var det en väldigt intressant dag.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §9 Dnr: BU.2022.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbeslut
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2022-01-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §10 Dnr: BU.2022.5 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelanden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2022-01-20.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-01-25

Bu §11 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Busshållplatser mellan Gislaved och Smålandsstenar
Stefan Nylén (SD) undrar hur det pågående planarbetet mellan Gislaved och
Smålandsstenar påverkar busshållplatserna utmed väg 26. Enligt förslaget minskas
hållplatserna.

Utvecklingsledaren informerar om att behovet av busshållplatser utmed väg 26 har
påtalats. I övrigt hänvisas till trafikansvarig på tekniska förvaltningen.

Utlämnande av utrustning när elev har skyddade personuppgifter
Tommy Östring (WeP) har fått information om att det har varit problem för en
elev med skyddade personuppgifter att få ut en lärplatta. Finns det rutiner för hur
elever med skyddade personuppgifter hanteras.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det finns rutiner för hur elever med
skyddade personuppgifter hanteras. I det aktuella fallet saknas information från
avlämnande kommun. Skolan arbetar för att eleven ska ha tillgång till en lärplatta i
väntan på nödvändiga uppgifter från avlämnande kommun.

Tillfälliga lokaler för Klockargårdskolan
Tommy Östring (WeP) undrar vad som händer med Klockargårdskolans lokaler
och skolgång för eleverna i andra tillfälliga lokaler.

Barn- och utbildningschefen informerar om att eleverna i förskoleklass och årskurs
1 har skollokaler i Allianskyrkan (Broaryd), eleverna i årskurs 2 och 3 är i
församlingshemmet (Broaryd) och att eleverna i årskurs 4-6 är på Bureskolan i
Burseryd.
Eleverna i förskoleklass och årskurs 1 bussas mellan Klockargårdskolan och
Allianskyrkan, samt till lunch på Lugnets äldreboende och utevistelse vid
Klockargårdskolan.

De tekniska undersökningarna av Klockargårdskolans lokaler har genomförts men
analysen av resultatet tar cirka 5-6 veckor.

Fastighet- och serviceavdelningen arbetar för att få paviljonger på plats till 1 mars.

Information om karantän
Stefan Nylén (SD) har fått information om att olika skolor lämnar olika
information om de nya rekommendationerna för hemkarantän. Det är viktigt att
informationen är lika.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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