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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §111 Dnr: BU.2020.68 7.1

Bidragsbelopp 2021 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att förlänga fastställda bidragsbelopp 2020 för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, till och med februari 2021

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

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att lämna förslag till
bidragsbelopp 2021 baserat på planeringsdirektiv 2021 för beslut i barn- och
utbildningsnämnden den 16 februari 2021

att bidragsbelopp 2021 ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2021.

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.

Med anledning av de omständigheter som råder i samhället beslutade
kommunfullmäktige 2020-06-15, §91, om förändrad tidplan för budgetprocessen.
Förändrad tidplan innebär att kommunfullmäktige fastställer ramar m.m. 10
december 2020 och nämnderna beslutar om planeringsdirektiv 2021 senast 31
januari 2021. Barn- och utbildningsnämnden kommer att fastställa
planeringsdirektiv 2021 vid sammanträde den 26 januari 2021, vilket innebär att
bidragsbelopp inte kan beräknas förrän efter det datumet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att förlänga fastställda bidragsbelopp 2020 för förskola, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, till och med februari 2021

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

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att lämna förslag till
bidragsbelopp 2021 baserat på planeringsdirektiv 2021 för beslut i barn- och
utbildningsnämnden den 16 februari 2021

att bidragsbelopp 2021 ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2021.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.68
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §111 (forts.)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §61, föreslå
att förlänga fastställda bidragsbelopp 2020 för förskola, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, till och med februari 2021

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

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att lämna förslag till
bidragsbelopp 2021 baserat på planeringsdirektiv 2021 för beslut i barn- och
utbildningsnämnden den 16 februari 2021

att bidragsbelopp 2021 ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-25.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15, §61.

Beslutet skickas till:
Gislaveds Gymnasium
Respektive anordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §112 Dnr: BU.2020.69 7.1

Interkommunal ersättning 2021 för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de fastställda bidragsbeloppen 2021
innan momskompensation, gäller som interkommunal ersättning 2021.

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 de fastställda bidragsbeloppen 2021
innan momskompensation, gäller som interkommunal ersättning 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §62, föreslå
att de fastställda bidragsbeloppen 2021 innan momskompensation, gäller som
interkommunal ersättning 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-23.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15, §62.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.69
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §113 Dnr: BU.2020.70 7.1.2

Läsårstider 2022/2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider och lovdagar för
läsåret 2022/2023 för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
samt allmän förskola enligt förslag daterat 2020-11-17.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider och lovdagar
för läsåret 2022/2023 för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt allmän förskola. I förslaget framgår även personalens
arbetsår.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa läsårstider och lovdagar för
läsåret 2022/2023 för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
samt allmän förskola enligt förslag daterat 2020-11-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §63, föreslå
att fastställa läsårstider och lovdagar för läsåret 2022/2023 för grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt allmän förskola enligt förslag
daterat 2020-11-17.

Beslutsunderlag
Förslag till läsårstider 2022/2023, daterat 2020-11-17.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-20.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Protokoll MBL BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15, §63.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.70
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §114 Dnr: BU.2020.54 7.1

Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, omsorg kvällar,
nätter och helger från 1 januari 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera avgifter för förskola, fritidshem,
pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger från och med 1 januari
2021, enligt förslag daterat 2020-11-30, 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 senast 1 december
årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta
avgiftsbeloppet per månad.
Skolverket har meddelat att högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 2021 höjs
till 50 340 kronor (1 januari 2020, 49 280 kronor) samt högsta avgiftsbelopp per
månad.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att justera avgifter för förskola,
fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger från och med
1 januari 2021, enligt förslag daterat 2020-11-30, samt att informera
kommunfullmäktige om justeringen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §64, föreslå
att justera avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar,
nätter och helger från och med 1 januari 2021, enligt förslag daterat 2020-11-30,
samt att informera kommunfullmäktige om justeringen.

Beslutsunderlag
Information från Skolverket om högsta avgiftsgrundande inkomst samt högsta
avgiftsnivåer 2021, daterat 2020-11-25.
Förslag till avgifter fr.o.m. 1 januari 2021, daterat 2020-11-30.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15, §64.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.54
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §115 Dnr: BU.2020.28 7.2

Utökad tid för placering vid syskons födelse

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anta följande tillägg till reglerna för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg
kvällar, nätter och helger under rubriken Barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga: "Den första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att
delta i förskola och pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för
placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa."

att förändringen börjar gälla 1 mars 2021
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att efter ett år utvärdera hur

erbjudandet har nyttjats samt att redovisa utvärderingen i barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Ordföranden och barn- och utbildningsnämndens presidium har gett barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till tillägg i reglerna för
förskola, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger. Förslaget
innebär att barn i samband med syskons födelse erbjuds att delta i förskola och
pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka den första månaden. Förslaget bedöms
vara kostnadsneutralt för kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till tillägg i reglerna
under rubriken Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga enligt följande: "Den
första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att delta i förskola och
pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för placering beslutas i samråd med
rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa.". Förändringen föreslås börja gälla 1
mars 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att anta följande tillägg till reglerna för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg

kvällar, nätter och helger under rubriken Barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga: "Den första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att
delta i förskola och pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för
placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa."

att förändringen börjar gälla 1 mars 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §65, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-15, §65.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.28


 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
8

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §115 (forts.)

Yrkanden
Stefan Nylén (SD)
att anta följande tillägg till reglerna för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg

kvällar, nätter och helger under rubriken Barn vars vårdnadshavare är
föräldralediga: "Den första månaden efter syskons födelse har barnet rätt att
delta i förskola och pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka. Tid för
placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas enligt ordinarie taxa."

att förändringen börjar gälla 1 mars 2021
att bifalla Anders Martinssons yrkande.

Anders Martinsson (C)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att efter ett år utvärdera hur

erbjudandet har nyttjats samt att redovisa utvärderingen i barn- och
utbildningsnämnden

att bifalla Stefan Nyléns yrkande.

Ulla Christiansson (M), Fredrik Johansson (S), Tommy Östring (WeP), Lill Hege
Pettersson (KD)
att bifalla Stefan Nyléns och Anders Martinssons yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyléns och Anders Martinssons
yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla
yrkandena.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §116 Dnr: BU.2020.55 1.3.1

Årshjul 2021 för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årshjul 2021, daterat 2020-
11-11.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till årshjul 2021 för
nämndens återkommande ärenden. Datum och deadlines inför sammanträden
2021 har även sammanställts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna årshjul 2021, daterat
2020-11-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-15, §66, föreslå
att godkänna årshjul 2021, daterat 2020-11-11.

Beslutsunderlag
Årshjul barn- och utbildningsnämnden 2021, daterat 2020-11-11.
Datum och deadlines inför sammanträden 2021, daterat 2020-11-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-12-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15, §66.

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.55
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §117 Dnr: BU.2013.46 611

Redovisning av rapporten "Utvärdering av den nya skolorganisationen"

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporten "Utvärdering av den
nya skolorganisationen", daterad november 2020, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
EY har haft i uppdrag att utvärdera den nya skolorganisationen i Gislaveds och
Smålandsstenars tätorter som genomfördes inför höstterminen 2017.
Utvärderingen ska undersöka om det sker en höjning avseende elevernas resultat,
förutsättningarna för kollegialt lärande, undervisningskvaliteten samt integrationen
för eleverna. Första delen i uppdraget var en nulägesrapport våren 2017. Därefter
har uppföljning skett våren 2018, 2019 och 2020. Rapporten daterad november
2020, avser den uppföljning som genomförts våren 2020, och är slututvärderingen
av omorganisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga rapporten "Utvärdering av den
nya skolorganisationen", daterad november 2020, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Rapport "Utvärdering av den nya skolorganisationen", daterad november 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2013.46
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §118 Dnr: BU.2020.2 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 skola, daterad 2020-12-11.
Sammanställning kränkande behandling förskola, daterad 2020-12-11.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §119 Dnr: BU.2020.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Rekrytering av rektorer
Barn- och utbildningschefen informerar om att rekryteringen av ny rektor till
Villstadskolan är avslutad. Pia Skogsberg, nuvarande rektor för vuxenutbildningen,
tillträder som rektor 22 februari 2021.

Rektor på Gullviveskolan har uttryckt önskemål om att lämna rektorsuppdraget
för att istället bli biträdande rektor. Annonsering av ny rektor pågår, sista
ansökningsdag är 31 januari 2021.

Utvärdering av den digitala satsningen
Barn- och utbildningschefen informerar om att en utvärdering av den digitala
satsningen inom förvaltningen kommer att genomföras. Utvärderingen ska vara
klar i mitten av februari och kommer att redovisas på barn- och
utbildningsnämnden i mars 2021.

Digitala sammanträden
Ordföranden informerar om att utgångspunkten är att barn- och
utbildningsnämndens sammanträden i januari och februari ska genomföras digitalt.

Programråd för Bygg- och anläggningsprogrammet
Ann Nilsson (C) informerar från programråd för Bygg- och
anläggningsprogrammet. Man upplever problem med att en del elever inte verkar
förstå vad det innebär att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande), t.ex. att
passa tider. Det kan leda till att det blir svårare att hitta bra
APL-platser framöver.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §120 Dnr: BU.2020.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2020-10-29.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §121 Dnr: BU.2020.5 1.7.3

Meddelanden

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2020-10-29.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-12-15

Bu §122 Dnr: BU.2020.1 1.7.3

Övriga frågor

Rapportering av schema
Tommy Östring (WeP) har fått en synpunkt från personal i förskolan att
vårdnadshavare måste lägga schematider i två olika system.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det stämmer eftersom det i nuläget
inte finns någon koppling mellan systemen.

Tack för det gångna året
Fredrik Johansson (S) överlämnar en blomma från hela nämnden till ordföranden.

Ordföranden reflekterar över året som gått.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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