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Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C)
Elisabeth Andersson (C)
Ann Nilsson (C)
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Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef, §§105-118
Gunilla Davidsson, gymnasiechef, §§105-118
Carina Hall, verksamhetschef grundskola, §§105-118
Helena Johansson, verksamhetschef förskola, §§105-118
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef, §§107-118
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller, §§105-118
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §111

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret fredagen den 17 december 2021, kl 8.30
plats och tid

Under- Paragrafer 105 - 122
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
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Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §105 Dnr: BU.2021.62 7

Redovisning av huvudmannens analys av resultat och
utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av huvudmannens
analys av resultat och utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse,
"Huvudmannens kvalitetsrapport", daterad 2021-11-01, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat huvudmannens kvalitetsrapport
avseende läsåret 2020/2021. I kvalitetsrapporten redovisas vision, organisation,
systematiskt kvalitetsarbete, mål och utvecklingsområden, insatser under året,
arbete för likvärdig undervisning, kunskapsresultat, resultat av
värdegrundsuppdraget, analys av kunskapsresultat och värdegrundsuppdrag,
sammanfattning och slutsatser av resultaten samt prioriterade fokus- och
utvecklingsområden 2021/2022.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-11-02, §99, att efter dagens
föredragning bordlägga ärendet till nästa nämnd, i syfte att ge nämndens ledamöter
tid för inläsning inför frågor och beslut.

Beslutsunderlag
Huvudmannens kvalitetsrapport läsåret 2020/2021 - Analys, daterad
2021-11-01.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-01.
Protokoll MBL buf 2021-11-01.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-11-02, §99.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.62
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §106 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Planeringsdirektiv 2022,
daterat 2021-12-06.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-15, §63, att anta
planeringsdirektiv 2022, daterat 2021-06-11.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-18, §160, bl.a. att i en ramhöjande riktad
satsning ge för- och grundskola 4 mnkr för att ge bättre förutsättningar i arbetet
med kommunfullmäktiges mål om en förbättrad måluppfyllelse i skolan, samt att
fastställa planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2025.
Efter kommunfullmäktiges behandling ska planeringsdirektivet slutligt fastställas av
respektive nämnd i december månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till planeringsdirektiv 2022
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18. Konsekvenser av planeringsdirektiv
2022 kommer att kompletteras till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2021-12-14.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §55, att
överlämna planeringsdirektiv 2022 till barn- och utbildningsnämnden utan förslag
till beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat planeringsdirektivet med
konsekvenser av planeringsdirektiv 2022. Planeringsdirektiv 2022 har daterats
2021-12-06.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-15, §63.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18, §160.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-11-30, §55.
Planeringsdirektiv 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterat 2021-12-06.

Yrkanden
Ulla Christiansson (M), Anders Martinsson (C), Elisabeth Andersson (C), Ann
Nilsson (C), Lill Hege Pettersson (KD), Elisabet Lindroth (L), Tommy
Östring (WeP), Fredrik Johansson (S), Gunilla Westerholm (S), Suzana Bahtanovic
(S), Mattias Runesson (S), Naile Azizi (S), Stefan Nylén (SD), Pierre Svanström (SD
att fastställa Planeringsdirektiv 2022, daterat 2021-12-06.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons (M) m.fl. yrkande och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §107 Dnr: BU.2021.77 1.4.1

Resursfördelningsmodell 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa resursfördelningsmodell 2022,
daterad 2021-12-09.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till
resursfördelningsmodell 2022. Komplettering med uppgifter om grundbelopp för
förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass och fritidshem kommer att
göras när planeringsdirektiv 2022 och bidragsbelopp 2022 har fastställts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa resursfördelningsmodell
2022, daterad 2021-11-29.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §56, föreslå
att fastställa resursfördelningsmodell 2022, daterad 2021-11-29.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat resursfördelningsmodellen
med uppgifter om grundbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola,
förskoleklass och fritidshem. Resursfördelningsmodellen har daterats
2021-12-09.

Beslutsunderlag
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-30.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-30, §56.
Resursfördelningsmodell 2022, daterad 2021-12-09.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.77
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §108 Dnr: BU.2021.78 7.1

Bidragsbelopp 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidragsbelopp 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,

fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola enligt förslag daterat 2021-12-10

att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens beslut om
bidragsbelopp för respektive verksamhet som grund, besluta om
bidragsbelopp för varje anordnare

att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om justering av
bidragsbelopp 2022 för grundskola avseende hyreshöjning på grund av byte
av idrottslokaler under 2022.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om kommunernas bidrag till fristående verksamheter, prop.
2008/09:171 ”Bidrag på lika villkor”. Bestämmelserna tillämpades första gången på
bidrag 2010. "Bidrag på lika villkor" innebär att likabehandlingsprincipen ska gälla så
att bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten. Kommunens budget för det
kommande året ska ligga till grund. Bidraget består av ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §57, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till bidragsbelopp
2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-14.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till bidragsbelopp 2022 för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa bidragsbelopp 2022 för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt förslag daterat
2021-12-10, samt att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens
beslut om bidragsbelopp för respektive verksamhet som grund, besluta om
bidragsbelopp för varje anordnare.

Beslutsunderlag
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-11-30, §57.
Förslag till bidragsbelopp 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
enligt förslag daterat 2021-12-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-10.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.78
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §108 (forts.)

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om justering av

bidragsbelopp 2022 för grundskola avseende hyreshöjning på grund av byte
av idrottslokaler under 2022, samt

att i övrigt bifalla barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

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

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium
Respektive anordnare
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §109 Dnr: BU.2021.79 7.1

Interkommunal ersättning 2022 för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställda bidragsbelopp 2022 innan
momskompensation, gäller som interkommunal ersättning 2022.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om kommunernas bidrag till fristående verksamheter, prop.
2008/09:171 ”Bidrag på lika villkor”. Bestämmelserna tillämpades första gången på
bidrag 2010. "Bidrag på lika villkor" innebär att likabehandlings-principen ska gälla
så att bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten. Kommunens budget för det
kommande året ska ligga till grund. Bidraget består av ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp. Mellan kommuner ska en interkommunal ersättning erläggas. Den
interkommunala ersättningen beräknas på budgeterade kostnader enligt samma
principer som bidragsbeloppet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställda bidragsbelopp 2022 innan
momskompensation, gäller som interkommunal ersättning 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §58, föreslå
att fastställda bidragsbelopp 2022 innan momskompensation, gäller som
interkommunal ersättning 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-30, §58.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.79
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §110 Dnr: BU.2021.80 7.1

Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, omsorg kvällar,
nätter och helger från 1 januari 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa avgifter för förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger från och med
1 januari 2022, enligt förslag daterat 2021-12-06, samt att informera
kommunfullmäktige om justeringen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-01, §81, att fastställa avgifter för förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, fr.o.m. 1 juli
2015, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att årligen justera
avgifterna enligt Skolverkets uppgifter.

Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskola och fritidshem ska Skolverket lämna uppgift om högsta
avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad.
Uppgiften ska lämnas senast 1 december inför kommande år.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §59, beslutar
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till avgifter
2022 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-14.

Skolverket har meddelat att högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 2022 höjs
till 52 410 kronor (1 januari 2021, 50 340 kronor) samt högsta avgiftsbelopp per
månad. Baserat på Skolverkets uppgifter har barn- och utbildningsförvaltningen
utarbetat förslag till avgifter från och med 1 januari 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa avgifter för förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger från och med
1 januari 2022, enligt förslag daterat 2021-12-06, samt att informera
kommunfullmäktige om justeringen.

Beslutsunderlag
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-11-30, §59.
Utdrag från Skolverkets webbplats om högsta avgiftsgrundande inkomst samt
högsta avgiftsnivåer, daterat 2021-12-06.
Förslag till avgifter fr.o.m. 1 januari 2022, daterat 2021-12-06.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.80
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §111 Dnr: BU.2021.73 1.9

Yttrande över detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl.
Töråsskolan i Anderstorp

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för del av
Anderstorp-Törås 2:64 m.fl., daterat oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i
Anderstorp, finns ute på samråd. Synpunkter ska lämnas senast 17 december 2021.

Syftet med detaljplanen är att kommunen vill utveckla planområdet vid
Töråsskolan. Inför den planerade skolomorganisationen behöver skolan byggas ut
och trafiksituationen ses över.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förändrad skolorganisation i
Anderstorp. Förändringen innebär bland annat att Töråsskolan kommer bli en F-3-
skola och att antalet elever kommer fördubblas från cirka 150 till 320 elever. För
att kunna bygga ut skolan behövs en ny detaljplan för området, eftersom
Töråsskolans byggrätter idag är kraftigt begränsade. Enligt ny detaljplan kommer
det finnas cirka 3 200 m2 byggbar mark. En ökning av byggrätten har även gjorts i
form av ökad byggnadshöjd. Från en våning för skolbyggnaden och två våningar för
gymnastikbyggnaden, till en byggnadshöjd på 10 respektive 12 meter för
användningsområdet skola. Ökningen medger i praktiken möjlighet att uppföra en
skolbyggnad i tre till fyra våningar.
I den nya detaljplanen ses även trafiksituationen över eftersom trafiken kommer
att öka i området. Planen möjliggör att vid behov angöra skolan från Brogatan för
att avlasta andra gator. Två olika förslag har arbetats fram med lösning på in- och
utfart samt tillgång till parkeringar för både cykel och bil. Utifrån dessa förslag har
också ett antal trafiksäkerhetsåtgärder föreslagits av tekniska förvaltningen.

Yttrande
Utarbetat förslag till detaljplan medger tillbyggnad av Töråsskolan som möjliggör
att beslutad skolorganisation kan genomföras. Med förslaget tillgodoses
trafiksäkerheten i området i enlighet med de önskemål förskole- och
skolverksamheten har.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillstyrka förslag till detaljplan för del
av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl., daterat oktober 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §60, föreslå
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl., daterat
oktober 2021. Ytterligare förslag till trafiklösningar behöver tas fram.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp, daterad
oktober 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-30, §60.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.73
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §111 (forts.)

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl., daterat

oktober 2021.

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

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §112 Dnr: BU.2021.65 1.3.1

Årshjul 2022 för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årshjul 2022, daterat 2021-
12-06.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till årshjul 2022 för
nämndens återkommande ärenden. Datum och deadlines inför sammanträden
2022 har även sammanställts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna årshjul 2022, daterat
2021-11-08.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §62, föreslå
att flytta "Intern kontrollplan 2022" till februari, att lägga in redovisning av "Öppna
jämförelser" i december, samt att i övrigt godkänna årshjul 2022, daterat 2021-11-
08.

Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat årshjulet enligt arbetsutskottets
förslag. Årshjulet har daterats 2021-12-06.

Beslutsunderlag
Datum och deadlines inför sammanträden 2022, daterat 2021-11-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-30, §62.
Årshjul barn- och utbildningsnämnden 2022, daterat 2021-12-06.

Beslutet skickas till:
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.65


 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
12

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §113 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Val av kontaktpolitiker

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Fredrik Sveningson (L) till
kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-6.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Evelina Nyströms (C) begäran om
entledigande från uppdrag i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har
beslutat att välja Fredrik Sveningson (L) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-6 efter Evelina Nyström (C)
ska väljas.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att välja Fredrik Sveningson (L) till
kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-6.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-30, §63, föreslå
att välja Fredrik Sveningson (L) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde
grundskola F-6.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10, §146.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-28, §127.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-11-29.
Protokoll MBL buf 2021-11-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-30, §63.

Beslutet skickas till:
Vald
Verksamhetschef grundskola

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.84
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §114 Dnr: BU.2021.75 7.6

Stängning av Gislaveds gymnasium - anmälan av ordförandens
brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om anmälan av
ordförandens brådskande beslut.

Ärendebeskrivning
Under torsdagskvällen den 4 november 2021 drabbades Gislaveds gymnasium av
ett inbrott. Skadegörelsen i samband med inbrottet var omfattande. För att kunna
ta hand om konsekvenserna av inbrottet föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att undervisningen för samtliga elever på
ungdomsgymnasiet inte genomförs måndagen den 8 november 2021. Förslaget
gäller inte elever med schemalagd APL och gymnasiesärskolans elever.

Med anledning av att nämndens beslut inte kunde avvaktas beslutade ordföranden
2021-11-05 att undervisningen för samtliga elever på ungdomsgymnasiet inte
genomförs måndagen den 8 november 2021. Beslutet gäller inte elever med
schemalagd APL samt gymnasiesärskolans elever.
Brådskande beslut fattade av ordförande ska anmälas på nämndens nästa
sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05.
Ordförandens brådskande beslut, daterat 2021-11-05.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.75
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §115 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Redovisning av skola-arbetsliv (SKAL) och PRAO

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
skola-arbetsliv (SKAL) och PRAO, daterad 2021-12-06.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skola-arbetsliv (SKAL) och praktisk
arbetslivsorientering (PRAO), och föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Redovisning av skola-arbetsliv (SKAL) och PRAO, daterad 2021-12-06.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §116 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Redovisning av Öppna jämförelser

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av Öppna
jämförelser.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för grundskola redovisar Öppna jämförelser avseende
grundskolan.

Öppna jämförelser sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
görs inom totalt sju områden, varav ett är skola (förskola, grundskola och
gymnasieskola). Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera kommuner att
analysera och jämföra sina resultat samt lära av varandra för att förbättra
kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Följande skolresultat redovisas: meritvärde årskurs 9, behörighet i årskurs 9 till
yrkesprogram, andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik och svenska, avvikelse
mellan faktiska och modellbaserade värden. Resultaten redovisas även uppdelat
flicka/pojke.

Beslutsunderlag
Presentation Öppna jämförelser - grundskolan 2021.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §117 Dnr: BU.2021.70 7.3

Information till huvudmannen om avstängningar av elever i grundskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
avstängning av elever inom grundskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Åsenskolan, Nordinskolan
och Gullviveskolan beslutat att stänga av totalt sex elever. Enligt skollagen 5 kap. §
16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år
ska även socialnämnden informeras om beslutet.

Rektor för Åsenskolan har beslutat om avstängning av två elever under tiden
2021-11-08--09.

Rektor för Nordinskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden 2021-
11-18--22 (eleven utskriven från Nordinskolan 2021-11-22).

Rektor för Gullviveskolan har beslutat om avstängning av tre elever under tiden
2021-11-15--16, 2021-11-18--19 respektive 2021-11-22--23.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om
avstängning av elever inom grundskolan.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängningar, daterade 2021-11-03 (2 st), 2021-11-18 samt
2021-12-08 (3 st).
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-10.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.70
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §118 Dnr: BU.2021.2 7.1.5

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 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 kränkande behandling m.m. - skola, daterad 2021-12-07.
Sammanställning kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2021-12-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §119 Dnr: BU.2021.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Rapport från kontaktpolitikerdag
Stefan Nylén (SD) har lämnat en skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök på
Gisle förskola.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-01-25 har övriga
ledamöter/ersättare möjlighet att lämna rapport från kontaktpolitikerdagen 2021-
11-16.

Beslutsunderlag
Rapport från kontaktpolitikerbesök Gisle förskola, daterad 2021-11-23.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §120 Dnr: BU.2021.4 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 2021-12-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §121 Dnr: BU.2021.5 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 2021-12-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-12-14

Bu §122 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Buss från Tranemo
Tommy Östring (WeP) undrar hur det går för eleverna från Tranemo när
Västtrafik har dragit in buss 510.

Ordföranden informerar om att det finns andra alternativ som eleverna från
Tranemo kan använda.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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