
&GISLAVEDS 
-KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-05-04

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 9.00-11.50, 12.50-15.10

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
Emelie Kindbladh (WeP) deltagande på distans, ersättare för Tommy Östring (WeP)
Fredrik Johansson (S)
Gunilla Westerholm (S) deltagande på distans, ersättare för Thomas Wallentin (S)
Gunilla Holmgren (S) deltagande på distans, ersättare för Suzana Bahtanovic (S)
Julia Jensen (S) deltagande på distans, kl. 9.30-15.10, §§55-58, 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
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Carina Hall, verksamhetschef grundskola
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 5 maj 2021, kl. 8.00
plats och tid

Under- Paragrafer 53 - 58
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 53 - 58Sammanträdesdatum 2021-05-04

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-05-05 anslags nedtagande 2021-05-28

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://9.30-15.10
https://12.50-15.10
https://9.00-11.50
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §53 Dnr: BU.2021.36 7

Upphandling av barn- och elevregister

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att delegera till ordföranden att för Gislaveds kommuns räkning besluta om

leverantör vid upphandling av nytt barn- och elevregister
att uppdra till barn- och utbildningschefen att för Gislaveds kommuns räkning

underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun tillsammans med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner
genomför en upphandling av ett nytt barn- och elevregister. Huvudanledningen till
upphandlingen är att nuvarande system är gammalt och håller på att fasas ut av
leverantören.
Kommunerna har som mål att upphandla ett barn- och elevregister som
tillhandahåller tillförlitlig information. Systemet ska även stötta arbetet med att
skapa ett automatiserat och effektivt arbetssätt samt minska behovet av manuellt
arbete.

Upphandlingen genomförs med ett förhandlat förfarande vilket innebär att
upphandlingen genomförs i flera steg.
Steg 1:
• Anbudsinbjudan annonseras i e-Avrop
• Leverantörer som önskar lämna anbud ansöker om detta
• Kommunerna kvalificerar 2-4 leverantörer som bjuds in att lämna anbud
Steg 2:
• Kommunerna skickar ut anbudsförfrågan till utvalda leverantörer
• Utvalda leverantörer ställer samman anbud
• Utvärdering inklusive systemvisningar, grund för tilldelning är ekonomiskt

mest fördelaktiga anbud
• Kommunerna inleder förhandlingar utifrån inlämnade anbud med de

leverantörer som lämnat anbud och uppnått ställda krav
• Beslut fattas av respektive kommun. Sammanställs av upphandlingsenheten

och förmedlas till anbudsgivarna. (Först då släpper sekretessen och resultat
samt vilka som deltagit blir offentligt)

• Avtalstecknande med vinnande anbudsgivare

Enligt anbudsinbjudan ska implementering av nytt barn- och elevregister ske tiden
2021-06-01--2022-06-30 eller enligt överenskommelse. Systemet ska vara i skarp
drift fr.o.m. 2022-07-01. Avtalstiden är sju år. I anslutning till avtalstidens slut finns
möjlighet att förlänga avtalet under ytterligare fyra + tre år, dock längst t.o.m.
2036-06-30.

Upphandlingsprocessen är i slutskedet. Kommunernas förhandlingar med
leverantörer som lämnat anbud som uppnått ställda krav har påbörjats och beslut
om leverantör förväntas tas någon gång i mitten av maj.

Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det arbetsutskottet
som har delegation att besluta om upphandlingen. För att vara mer flexibla och
kunna ta beslut så nära de andra kommunerna som möjligt föreslås att
ordföranden får delegation att besluta om leverantör för Gislaveds kommuns
räkning.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.36
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §53 (forts.)

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att delegera till ordföranden att för Gislaveds kommuns räkning besluta om

leverantör vid upphandling av nytt barn- och elevregister
att uppdra till barn- och utbildningschefen att för Gislaveds kommuns räkning

underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Upphandlingsenheten

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §54 Dnr: BU.2021.8 7

Stängning av grundsärskoleenhet samt distansundervisning
gymnasieskolan - anmälan av ordförandens brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande stängning av grundsärskoleenhet samt
distansundervisning på Gislaveds gymnasium.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag gällande stängning av
grundsärskoleenhet Gyllenforsskolan F-3 - Regnbågen, med anledning av hög
smittspridning bland personalen, samt distansundervisning inom gymnasieskolan
resterande del av vårterminen 2021.

Med anledning av att barn- och utbildningsnämndens beslut inte har kunnat
avvaktas har ordföranden beslutat följande:

2021-04-12
att under perioden måndag den 12 april till och med onsdag den 14 april 2021

stänga grundsärskoleenheten Gyllenforsskolan F-3 – Regnbågen.

2021-04-14
att förlänga stängningen av grundsärskoleenheten Gyllenforsskolan F-3 –

Regnbågen, till och med fredag den 16 april 2021.

2021-04-28
att från och med måndag 3 maj (vecka 18) till och med fredag 11 juni 2021

bedriva växelvis distansundervisning för årskurs 1 och 2 på Gislaveds
gymnasium, innebärande att årskurs 1 har distansundervisning ojämna
veckor, årskurs 2 har distansundervisning jämna veckor och årskurs 3 har
undervisning på plats i skolan. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan och
introduktionsprogrammen. Om smittläget förändras kan beslutet komma att
omprövas.

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

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande stängning av grundsärskoleenhet samt
distansundervisning på Gislaveds gymnasium.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, daterade 2021-04-12, 2021-04-14, 2021-04-27.
Ordförandens brådskande beslut, daterade 2021-04-12, 2021-04-14,
2021-04-28.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §55 Dnr: BU.2021.28 7

Redovisning av utredning Digital i framkant? En genomlysning av
Gislaveds skolors digitalisering
Uppdrag om förvaltningsövergripande digital plan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att med utredningen "Digital i
framkant? En genomlysning av Gislaveds skolors digitalisering" som grund,
påbörja framtagandet av en förvaltningsövergripande digital plan

att i arbetet med framtagande av planen ska den digitala likvärdigheten mellan
verksamheter och stadier samt mellan skolenheter belysas.

Ärendebeskrivning
En genomlysning av kommunens skolors digitalisering har genomförts på uppdrag
av barn- och utbildningsförvaltningen. Genomlysningen avser att tydliggöra bilden
av nuläget samt ge underlag inför kommande vägval och beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga redovisningen av utredningen
Digital i framkant? En genomlysning av Gislaveds skolors digitalisering, till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Utredning Digital i framkant? En genomlysning av Gislaveds skolors digitalisering,
daterad 2021-02-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-27.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att med utredningen "Digital i

framkant? En genomlysning av Gislaveds skolors digitalisering" som grund,
påbörja framtagandet av en förvaltningsövergripande digital plan

att i arbetet med framtagande av planen ska den digitala likvärdigheten mellan
verksamheter och stadier samt mellan skolenheter belysas.

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

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.28
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §56 Dnr: BU.2021.37 7

Initiativärende - Ekonomisk ersättning för att öka motivationen att
delta i sommarskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att i samråd med andra berörda förvaltningar belysa för-
och nackdelar med intentionen i initiativärendet.

Ärendebeskrivning
Stefan Nylén (SD) väcker ett initiativärende gällande ekonomisk ersättning för att
öka motivationen att delta i sommarskola.

Sverigedemokraterna yrkar att
- Gislaveds kommun erbjuder betald lovskola till de elever som inte uppfyller

lägst betyg E (Godkänd) i de ämnen som krävs för studier på gymnasiet.
- Gislaveds kommun erbjuder betald lovskola för de elever som inte uppfyller

kraven för godkänt avgångsbetyg på Gymnasiet.

Finansiering föreslås tas från medel för feriepraktik samt feriearbete.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Stefan Nylén (SD).

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att i samråd med andra

berörda förvaltningar belysa för- och nackdelar med intentionen i
initiativärendet.

Propositionsordning
Ordförande 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

https://BU.2021.37
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-05-04

Bu §57 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Inför planeringsdirektiv 2022

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen tillsammans med verksamhetscheferna och
elevhälsochef presenterar planeringsförutsättningar inför planeringsdirektiv 2022
och utblick 2023-2025.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll 2021-04-21, inklusive förslag till
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025, hela kommunen.
Presentation Inför planeringsdirektiv 2022 - BUNs planeringsdag 2, 2021-05-04.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2021-05-04

Bu §58 Dnr: BU.2021.38 7.3

Skolverksamhet för elever med särskilda behov och aktiviteter för
högpresterande elever

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med
socialförvaltningen se över behov och möjlighet att starta en
skolverksamhet för elever med särskilda behov

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att se över behov och
möjlighet att skapa aktiviteter som kan stimulera högpresterande elever till
ytterligare kunskap.

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att en översyn görs av möjligheten och behovet av att starta
en skolverksamhet för barn med särskilda behov. En översyn gällande aktiviteter
för högpresterande elever behöver även göras.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med

socialförvaltningen se över behov och möjlighet att starta en
skolverksamhet för elever med särskilda behov

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att se över behov och
möjlighet att skapa aktiviteter som kan stimulera högpresterande elever till
ytterligare kunskap.

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

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.38
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