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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §8 Dnr: BU.2020.25 1.4

Uppföljning av intern kontroll 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av Intern kontroll
2020, daterad 2021-02-12.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, §21, att godkänna Riskanalys
2020 och Intern kontrollplan 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §5, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa uppföljning av intern kontroll
2020 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2021-02-16.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt uppföljning av intern kontroll
2020. I uppföljningen ingår elva kontrollmoment. Uppföljningen visar att sex
kontrollpunkter har godkänt (grön), fyra kontrollpunkter har varning (gul) och en
kontrollpunkt har ej godkänd (röd).

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-31, §21.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, §5.
Uppföljning av Intern kontroll 2020, daterad 2021-02-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga områden
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.25
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §9 Dnr: BU.2020.27 1.4.1

Bokslut 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2020, daterat 2021-
02-11, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2020 ska vara nämndsbehandlat senast 18 februari 2021.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §6, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa bokslut 2020 till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-16.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt bokslut 2020. I bokslutet
redovisas ett negativt resultat på -1 130 tkr. De största avvikelserna mot budget
visar programmen förskola och pedagogisk omsorg -1 474 tkr, grundskola,
förskoleklass och fritidshem +4 865 tkr, grundsärskolan +1 395 tkr,
gymnasieskolan -5 348 tkr, gymnasiesärskolan +2 100 tkr, nämnd och
administration -1 314 tkr samt gemensamma verksamheter -1 885 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bokslut 2020 godkänns samt
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, §6.
Bokslutsrapport 2020, daterad 2021-02-11.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-12.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga områden
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.27
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §10 Dnr: BU.2020.71 1.4.1

Resursfördelningsmodell 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa resursfördelningsmodell 2021,
daterad 2021-02-04.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26, §1, att anta
Planeringsdirektiv 2021. Med planeringsdirektivet som utgångspunkt har barn-och
utbildningsförvaltningen upprättat förslag till resursfördelningsmodell 2021
avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
gymnasieskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att resursfördelningsmodell 2021
fastställs.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §7, föreslå att
fastställa resursfördelningsmodell 2021, daterad 2021-02-02.

Efter barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har barn- och
utbildningsförvaltningen genomfört några förtydligande tillägg i
resursfördelningsmodellen 2021. Dokumentet har daterats 2021-02-04.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02, §7.
Resursfördelningsmodell 2021, daterad 2021-02-04.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.71
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §11 Dnr: BU.2020.68 7.1

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa bidragsbelopp 2021 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem, grundskola och grundsärskola enligt förslag daterat 2021-02-03

att fastställa bidragsbelopp 2021 för gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt
förslag daterat 2021-02-08

att fastställda bidragsbelopp 2021 ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2021
att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens beslut om

bidragsbelopp för respektive verksamhet som grund, besluta om
bidragsbelopp för varje anordnare.

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.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-15, §111, att förlänga fastställda
bidragsbelopp 2020, 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, samt att bidragsbelopp 2021 ska
gälla retroaktivt från den 1 januari 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §8, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa bidragsbelopp 2021 till barn-
och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-16.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt bidragsbelopp 2021 och föreslår
att bidragsbeloppen fastställs.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-15, §111.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, §8.
Bidragsbelopp för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och grundsärskola, daterat 2021-02-03.
Bidragsbelopp för gymnasieskola och gymnasiesärskola, daterat 2021-02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-09.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium
Respektive anordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2021-02-16

Bu §12 Dnr: BU.2021.11 1.4

Risk- och väsentlighetsanalys 2021 och Intern kontrollplan 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Risk- och väsentlighetsanalys 2021, daterad 2021-02-12
att godkänna Intern kontrollplan 2021, daterad 2021-02-12.

Ärendebeskrivning
Risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan ska upprättas årligen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §9, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa risk- och väsentlighetsanalys
och intern kontrollplan 2021 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2021-02-16.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt risk- och väsentlighetsanalys och
intern kontrollplan 2021. Risker inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde har identifierats och sammanställts i en risk- och
väsentlighetsanalys. En bedömning av riskernas sannolikhet för att inträffa och dess
konsekvenser har gjorts. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen har en bedömning
gjorts om risken ska vara med i intern kontrollplan för 2021 och vilka
kontrollmoment som ska göras. Uppföljning av intern kontrollplan ska redovisas
senast i samband med bokslut 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Risk- och väsentlighetsanalys 2021
samt Intern kontrollplan 2021, godkänns.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, §9.
Risk- och väsentlighetsanalys 2021, daterad 2021-02-12.
Intern kontrollplan 2021, daterad 2021-02-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.11
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §13 Dnr: BU.2020.67 1.8.1

Yttrande över revisionsrapport Granskning av personal- och
kompetensförsörjning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2021-01-26
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att
genomföra granskning av personal- och kompetensförsörjning inom kommunen.
Revisionen gör bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt
säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetens-försörjning.
Utifrån genomförd revision har barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att
besvara revisionens rekommendationer för barn- och utbildningsförvaltningens del.
Revisorerna önskar ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta. Skriftligt svar
önskas senast den 12 februari 2021. Revisionen vill inom ett år ta del av att
beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
revisorernas granskning av personal- och kompetensförsörjning. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns, samt att uppdra till barn-
och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om beslutade/genomförda
åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §10, föreslå
att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2021-01-26
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad
oktober 2020.
Yttrande över revisorernas granskning av personal- och kompetensförsörjning,
daterat 2021-01-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02, §10.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.67


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
8

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §14 Dnr: BU.2019.107 7.1

Uppföljning av kommunrevisionens granskning Intern kontroll vid
debitering av avgifter

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av
kommunrevisionens granskning av intern kontroll för debitering av avgifter,
daterad 2021-02-02.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade intern kontroll gällande debitering av avgifter under
hösten 2019. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-18, §2, att
godkänna yttrande samt överlämna det till kommunrevisionen som svar på
granskningen. Kommunrevisionen vill inom ett år ta del av att
beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits.

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp beslutade/genomförda åtgärder
avseende intern kontroll för debitering av avgifter. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §11, föreslå
att godkänna uppföljning av kommunrevisionens granskning av intern kontroll för
debitering av avgifter, daterad 2021-02-02.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter, daterad
2019-11-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-18, §2.
Uppföljning av rutiner efter revisorernas granskning gällande intern kontroll vid
debitering av avgifter, daterad 2021-02-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §11.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §15 Dnr: BU.2019.90 7.1.5

Uppföljning av kommunrevisionens granskning Barn i behov av särskilt
stöd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av
kommunrevisionens granskning av barn i behov av särskilt stöd, daterad
2021-02-12.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade barn i behov av särskilt stöd under hösten 2019.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-18, §1, att godkänna yttrande
samt överlämna det till kommunrevisionen som svar på granskningen.
Kommunrevisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder
har vidtagits.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §12, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa uppföljning av
kommunrevisionens granskning barn i behov av särskilt stöd till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-16.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt uppföljning av
kommunrevisionens granskning av barn i behov av särskilt stöd och föreslår att
uppföljningen godkänns.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning barn i behov av särskilt stöd, daterad 2019-10-16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-18, §1.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, §12.
Uppföljning av revisorernas granskning av Barn i behov av särskilt stöd, daterad
2021-02-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.90
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §16 Dnr: BU.2021.12 7.4

Utredning av organisation för grundsärskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att vidare utreda lokalmässiga förutsättningar för en
sammanhållen grundsärskola och återkomma med förslag till barn- och
utbildningsnämnden i juni 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om den nuvarande organisationen av
grundsärskolan 2017-02-28. Nämndens ordförande har under hösten 2020 bett
barn- och utbildningsförvaltningen om en analys och utvärdering i syfte att se om
genomförd organisationsförändring gett önskat resultat gällande att förstärka
kvaliteten och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Utredningen ska
också analysera förutsättningar för samarbete och utbyte inom grundsärskolans
enheter men också belysa elevprognoser. Utredningen ska presenteras för barn-
och utbildningsnämnden i februari 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning av organisation för
grundsärskolan. Med utredningen som grund finns behov av en lokalöversyn för att
utreda möjligheten till en sammanhållen grundsärskola i kommunen. Översynen
behöver baseras på elevprognoser, elevgruppens särskilda behov avseende
lokalförutsättningar och utemiljö.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att vidare utreda lokalmässiga förutsättningar för en
sammanhållen grundsärskola och återkomma med förslag till barn- och
utbildningsnämnden i maj 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §13, föreslå
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att vidare utreda lokalmässiga
förutsättningar för en sammanhållen grundsärskola och återkomma med förslag till
barn- och utbildningsnämnden i maj 2021.

Beslutsunderlag
Utredning av organisation för grundsärskolan, daterad 2021-02-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02, §13.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor grundsärskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.12
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §17 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Programråd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Linda Strömblad (C) till ledamot i
programråd för Vård- och omsorgsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10, §146, att godkänna Evelina Nyströms
(C) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ledamot i programråd för Vård- och omsorgsprogrammet ska väljas efter Evelina
Nyström (C).

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §14, föreslå
att välja Linda Strömblad (C) till ledamot i programråd för Vård- och
omsorgsprogrammet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10, §146.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02, §14.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium
Vald

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2021-02-16

Bu §18 Dnr: BU.2018.54 7

Skolchef enligt skollagen 2 kap. § 8 a

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 1 mars 2021 utse tf. barn-
och utbildningschef Agneta Åhsberg till skolchef inom barn- och
utbildningsnämnden enligt skollagen 2 kap. § 8 a, tills ny barn- och utbildningschef
anställts.

Ärendebeskrivning
I skollagen 2 kap. § 8 a, framgår det att ”Huvudmannen ska utse en skolchef som
ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen
kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten.”. Lagändringen gäller från och med 1 januari 2019.

Nytt beslut om skolchef måste fattas eftersom nuvarande barn- och
utbildningschef tillika skolchef, slutar sin anställning i Gislaveds kommun den 28
februari 2021. Då rekrytering av ny barn- och utbildningschef inte är klar kan
ärendet komma att behöva beslutas efter barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2021-02-16.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02, §15, föreslår
att från och med 1 mars 2021 utse den person som utses till barn- och
utbildningschef, till skolchef inom barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 2
kap. § 8 a. Om rekrytering av barn- och utbildningschef inte är avslutad innan barn-
och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-16 föreslås att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att ge ordförande i delegation att utse skolchef från
och med 1 mars 2021 tills ny barn- och utbildningschef är på plats.

Kommundirektören har beslutat att utse Agneta Åhsberg till tf. barn- och
utbildningschef från 1 mars 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02, §15.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-02-15.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att från och med 1 mars 2021 utse tf. barn- och utbildningschef Agneta Åhsberg

till skolchef inom barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 2 kap. § 8 a,
tills ny barn- och utbildningschef anställts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2018.54
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §19 Dnr: BU.2021.8 7

Distansundervisning på Gullviveskolan - anmälan av ordförandens
brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande distansundervisning på Gullviveskolan.

Ärendebeskrivning
Efter kontakt med smittskydd Jönköping lämnade barn- och
utbildningsförvaltningen förslag att klass 5C och 5D på Gullviveskolan skulle
övergå till distansundervisning från och med fredag den 29 januari till och med
måndag den 1 februari 2021.

Med anledning av att barn- och utbildningsnämndens beslut inte kunde avvaktas
beslutade ordföranden 2021-01-28 att klass 5C och 5D på Gullviveskolan övergår
till distansundervisning från och med fredag den 29 januari till och med måndag
den 1 februari 2021.

Brådskande beslut fattade av ordföranden ska anmälas på nämndens nästa
sammanträde.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande distansundervisning på Gullviveskolan godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28.
Ordförandens brådskande beslut, daterat 2021-01-28.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-09.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §20 Dnr: BU.2020.65 7.3.4

Initiativärende - Redovisning av gymnasiebehörighet i förhållande till
frånvaro

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att årligen redovisa

gymnasiebehörighet i förhållande till frånvaro i årskurs 9, samt göra en
fördjupad redovisning av frånvaro i årskurs 8

att redovisning görs i september månad i samband med redovisningen av
kränkande behandling, klagomålshantering, anmälda ärenden till
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet samt skolplikt.

Ärendebeskrivning
Tommy Östring (WeP) har väckt ett initiativärende gällande frånvaron på
högstadiet. Tommy Östring vill ha en redovisning gällande:
· Hur stor andel av eleverna med frånvaro >20 % klarade

gymnasiebehörighet?
· Hur hade den totala gymnasiebehörigheten sett ut om 25 %, 50 % och 100

% av dessa elever med frånvaro >20 %, klarat gymnasiebehörigheten?

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-03, §110, att bifalla
initiativärendet gällande frånvaron på högstadiet, samt att överlämna ärendet till
barn- och utbildningsförvaltningen för beredning. Återrapport ska lämnas till barn-
och utbildningsnämnden så snart som möjligt.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar gymnasiebehörighet i förhållande till
frånvaro, och föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Tommy Östring (WeP).
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-03, §110.
Redovisning av gymnasiebehörighet i förhållande till frånvaro, daterad
2021-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-16.

Yrkanden
Tommy Östring (WeP)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att årligen redovisa

gymnasiebehörighet i förhållande till frånvaro i årskurs 9, samt göra en
fördjupad redovisning av frånvaro i årskurs 8

att redovisning görs i september månad i samband med redovisningen av
kränkande behandling, klagomålshantering, anmälda ärenden till
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet samt skolplikt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Östrings (WeP) yrkanden och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorer på högstadieskolorna

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.65


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §21 Dnr: BU.2020.27 1.4.1

Redovisning av statsbidrag 2020

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar statsbidrag som sökts och beviljats
under 2020. Totalt omfattar statsbidragen drygt 61 000 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag 2020, daterad 2021-02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-08.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.27
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §22 Dnr: BU.2021.21 7

Redovisning av kränkande behandling, klagomålshantering, anmälda
ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, samt
skolplikt inkl. frånvaro - höstterminen 2020

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kränkande behandling,
trakasserier, sexuella trakasserier, klagomål, anmälda ärenden till Skolinspektionen
och Barn- och elevombudet, samt skolplikt inklusive frånvaro, avseende
höstterminen 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, klagomålshantering, anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn-
och elevombudet samt skolplikt – höstterminen 2020, daterad
2021-02-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15.
Presentation Sammanfattning av kränkande behandling, klagomål, skolplikt och
anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.21
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §23 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 2021-01-25.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §24 Dnr: BU.2021.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Avtackning av barn- och utbildningschefen
Ordförande och nämnden tackar överlämnar en blomma och gåva till barn- och
utbildningschefen som slutar sin anställning i kommunen 28 februari 2021.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §25 Dnr: BU.2021.4 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 2021-02-09.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §26 Dnr: BU.2021.5 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 2021-02-09.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Bu §27 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Skrivelse från Kommunal
Fredrik Johansson (S) har fått signaler om att Kommunal inte har fått någon
återkoppling på en skrivelse som lämnats in.

Barn- och utbildningschefen informerar om att diskussioner har förts i
ledningsgruppen. Återkoppling kommer att lämnas till Kommunal.

Barn- och utbildningsnämnden 9 mars 2021
Kontaktpolitikerdagen 9 mars (fm) är inställd. Planeringsdag inför
planeringsdirektiv 2022 och utblick 2023 börjar kl. 13.00.
Presidieberedning är kl. 09.00-10.00.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i förskola
Tommy Östring (WeP) informerar om att en förälder har hört av sig och var lite
orolig för att barnet snart ska ut på praktik på en förskola och undrade hur skolan
ser på lämpligheten med praktik i covid-tider.

Barn- och utbildningschefen informerar om att APL är ett obligatoriskt moment i
utbildningen och därför viktigt att det kan genomföras. Det är extra viktigt att man
både inför praktiken på gymnasieskolan, men också på förskolan och i hemmet,
pratar om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hygienregler i förskolan
och att stanna hemma när man är sjuk.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://09.00-10.00
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