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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-04-06

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.30

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande, jäv §35
Anders Martinsson (C), ordförande §35
Elisabeth Andersson (C) deltagande på distans
Ann Nilsson (C) deltagande på distans, jäv §33
Ulla Christiansson (M) deltagande på distans
Lill Hege Pettersson (KD)
Elisabet Lindroth (L) deltagande på distans
Tommy Östring (WeP) deltagande på distans
Fredrik Johansson (S)
Gunilla Holmgren (S) deltagande på distans, ersättare för Thomas Wallentin (S)
Suzana Bahtanovic (S) deltagande på distans
Julia Jensen (S) deltagande på distans, ersättare för Josefine Dinäss (S)
Naile Azizi (S) deltagande på distans
Stefan Nylén (SD) deltagande på distans
Pierre Svanström (SD) deltagande på distans

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Carina Hall, verksamhetschef grundskola
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Ulf Jiretorn, rektor, §29
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§30-31
Eva Kiratsopoulou, rektor Åtteråsskolan, §43
Karin Abrahamsson, rektor Isabergskolan, §43
Elenor Levin, rektor Lundåkerskolan, §43
Camilla Johansson, utvecklingsstrateg, §§44-46
Torbjörn Liljenvall, lektor, §46
Maria Ström, utvecklingsledare-kost, §47

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret måndagen den 12 april 2021, kl. 08.30
plats och tid

Under- Paragrafer 29 - 52
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande …………………………………………………………………… ....................................................................................

Maria Gullberg Lorentsson (M) §§29-34, 36-52 Anders Martinsson (C) §35

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

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 29 - 52Sammanträdesdatum 2021-04-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-04-12 anslags nedtagande 2021-05-05

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.00-17.30
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Bu §29 Dnr: BU.2021.20 7.6

Yttranden över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskolor inför läsåret 2022/2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 1 från VFG Utbildning AB
(dnr 2021:765) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till VFG Jönköping

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 3 från Thorengruppen AB
(dnr 2021:728) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School Jönköping vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2021-03-01

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 4 från Thorengruppen AB
(dnr 2021:730) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School Halmstad, enligt yttrande daterat 2021-03-01

att avstå från att yttra sig vad avser ansökan nr 2 från Praktiska Sverige AB
(dnr 2021:682) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska
gymnasiet Halmstad, ansökan nr 5 från Thorengruppen AB
(dnr 2021:721) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Yrkesgymnasiet
Jönköping, samt ansökan nr 6 från DBGY Kronan AB (dnr 2021:644) om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola
Falkenberg.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har överlämnat totalt sex ansökningar om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2022/2023. Yttrande
ska lämnas senast 2021-05-07.

Följande ansökningar har kommit in:
Sökande Kommun Dnr
1. VFG Utbildning AB Jönköping 2021:765
2. Praktiska Sverige AB Halmstad 2021:682
3. Thorengruppen AB Jönköping 2021:728
4. Thorengruppen AB Halmstad 2021:730
5. Thorengruppen AB Jönköping 2021:721
6. DBGY Kronan AB Falkenberg 2021:644

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande och
föreslår att delvis bifalla ansökan nr 1, delvis avslå ansökan nr 3, avslå ansökan
nr 4, samt avstå från att lämna yttrande över ansökan nr 2, 5 och 6.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §18,
föreslå
att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 1 från VFG Utbildning AB

(dnr 2021:765) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till VFG Jönköping vad
avser Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon,
och Fordons- och transportprogrammet, inriktning Lastbil och mobila
maskiner, enligt yttrande daterat 2021-03-01

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 3 från Thorengruppen AB
(dnr 2021:728) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School Jönköping vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2021-03-01

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 4 från Thorengruppen AB
(dnr 2021:730) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School Halmstad, enligt yttrande daterat 2021-03-01

att avstå från att yttra sig vad avser ansökan nr 2 från Praktiska Sverige AB
(dnr 2021:682) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska
gymnasiet Halmstad, ansökan nr 5 från Thorengruppen AB (dnr
2021:721) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Yrkesgymnasiet
Jönköping, samt ansökan nr 6 från DBGY Kronan AB (dnr 2021:644) om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till Drottning Blankas Gymnasieskola
Falkenberg.

Beslutsunderlag
Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2022/2023 inklusive förslag till
yttrande, daterad 2021-03-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-02.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §18.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Yrkanden
Fredrik Johansson (S)
att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 1 från VFG Utbildning AB

(dnr 2021:765) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till VFG Jönköping.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande och finner
att nämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §30 Dnr: BU.2021.18 4.2.2

Yttrande över detaljplan för Centrum 2 m.fl. i Gislaved

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för
Centrum 2 m.fl. i Gislaved, daterat januari 2021.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Centrum 2 m.fl. i Gislaved, finns ute på samråd.
Synpunkter ska lämnas senast 28 mars 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny bebyggelse i centrala Gislaved.
Visionen är att tillskapa moderna och hållbara bostäder i flerbostadshus med
underliggande parkeringshus i två plan. Inom området ska det även inrymmas
en förskola med tillhörande ytor och funktioner. Johan Orreskolan ges en
breddad användning såsom bostad, skola och kontor, och byggnadens
kulturhistoriska värden värnas. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra
utveckling av Johan Orreparken till ett aktivt utomhusområde för alla
generationer.
I detaljplanen under rubriken Barnperspektiv står att läsa att inom planområdet
planeras det en central förskola med sex avdelningar. Förskolans friytor ska
anläggas på kvartersmark. I Gislaveds kommun är lekytorna på förskolorna
öppna för allmänheten att vistas på kvällar och helger. Det är viktigt att även
den centrala förskolan är öppen och lättillgänglig för att ge barn en möjlighet att
leka i mer säkra miljöer. Den inhägnade skolgården kommer att vara utrustad
med lekställningar av olika slag. Med föreslagen bostadsbebyggelse förväntas
även att barn kommer att bo i området.
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse möjliggörs på fastigheten som är
belägen i närhet till planerad förskola men även till parkområde med goda
förutsättningar för lek och rekreation. Vid verkställandet av förslaget "Hus i
park" och detaljplanen har hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen tagits.
Under rubriken Gator och Trafik framgår det att en trafikutredning med syfte
att beskriva dagens trafiksituation och exploateringens konsekvenser
på trafiksituationen har tagits fram för detaljplanen. Utredningen behandlar
bland annat frågor som parkering, möjlig utformning av gator, placering av in-
och utfart till parkeringsgaraget samt hämtning, lämning och angöring vid
planerad förskola.

Yttrande
Utarbetat förslag till detaljplan möjliggör utökning av förskoleverksamheten i
centrum med parkområde för lek och rekreation och tillgodoser
trafiksäkerheten i området i enlighet med de önskemål förskoleverksamheten
har.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslag till detaljplan tillstyrks.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §19,
föreslå att tillstyrka förslag till detaljplan för Centrum 2 m.fl. i Gislaved, daterad
januari 2021.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Detaljplan för Centrum 2 m.fl. i Gislaved, daterad januari 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §19.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §31 Dnr: BU.2017.52 623

Utvärdering av utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter läsåret 2020/2021 samt förslag läsåret 2021/2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fortsätta med utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter under läsåret 2021/2022 för elever i F-3

att utvärdering ska genomföras under våren 2022.

Ärendebeskrivning
Den nya skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar innebar att elever
från vissa bostadsområden under delar av sin skolgång blev anvisade en annan
skola än den skola som tidigare varit aktuell. I samband med införandet av den
nya skolorganisationen beslutade barn- och utbildningsnämnden att inför läsåret
2017/2018 införa utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter
som ett pilotprojekt. Pilotprojektet har utvärderats årligen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, §19, att fortsätta med
utökade skolturer som ett pilotprojekt i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter under läsåret 2020/2021 för elever i F-3, samt att utvärdering av
pilotprojektet ska genomföras senast i mars 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat pilotprojektet med utökade
skolturer läsåret 2020/2021. Utvärderingen visar att de som åker med är elever
till och från fritidshemmen, modersmålsundervisning och läxhjälp. Antalet
resande i Smålandsstenar är på samma nivå som förra läsåret och i Gislaved har
antalet minskat. Kostnaden per läsår uppgår till 107 690 kr i Gislaved och 106
800 kr i Smålandsstenar.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att godkänna utvärderingen av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och

Smålandsstenar läsåret 2020/2021
att inte erbjuda utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter

från och med läsåret 2021/2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §20
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att till barn- och

utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-06 lämna förslag till
eventuell taxa vid nyttjande av skoltur

att i övrigt överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag
till beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över förutsättningarna för att införa
en taxa vid nyttjande av skolturen och föreslår att en taxa på 500 kronor per
läsår tas ut vid nyttjande av skolturen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-31, §19.
Utvärdering av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och Smålandsstenar
läsåret 2020/2021, daterad 2021-03-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-23, §20.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Komplettering till utvärdering av utökade skolturer, daterad 2021-04-06.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ulla Christiansson (M) med instämmande av Tommy Östring (WeP), Lill Hege
Pettersson (KD), Anders Martinsson (C), Suzana Bahtanovic (S), Fredrik
Johansson (S)
att fortsätta med utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars

tätorter under läsåret 2021/2022 för elever i F-3
att utvärdering ska genomföras våren 2022.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons (M) m.fl. yrkanden och
finner att nämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §32 Dnr: BU.2021.26 7.1.5

Kvalitetsrapport för elevhälsan 2020 inkl. patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans medicinska insats

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för
elevhälsan 2020 inklusive patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats, daterad 2021-03-03.

Ärendebeskrivning
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning är skolor och kommuner årligen
skyldiga att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Förordningen (SFS
2005:609) föreskriver syftet med kvalitetsredovisningar, vad som ska beskrivas
och vilka som ska involveras i kvalitetsarbetet. Kvalitetsredovisningen i form av
verksamhetsberättelse, ska ge en övergripande bild av verksamheten och vara
ett samordnat dokument för information till huvudmannen.

I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren senast den 1 mars
ska ta fram en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som
önskar ta del av den. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits och vilka mål som finns för kommande år.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en kvalitetsrapport för
elevhälsan 2020. I kvalitetsrapporten har patientsäkerhetsberättelsen för
elevhälsans medicinska insats inkluderats.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kvalitetsrapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §21,
föreslå att godkänna Kvalitetsrapport för elevhälsan 2020 inklusive
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, daterad
2021-03-03.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för elevhälsan 2020 inklusive patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats, daterad 2021-03-03.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §21.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Skolsköterska med ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschef för elevhälsan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tillsyn av Arkens förskola och Änglabus förskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
att godkänna tillsynsrapport för Arkens förskola i Anderstorp och Änglabus
förskola i Gislaved med huvudman Gislaveds pastorat, daterad 2021-03-12.

Jäv
Ann Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. §§ 5-7 ska fristående förskolor godkännas av
kommunen om verksamheten uppfyller de krav som finns i skollagen.
Kommunen har även tillsynsansvar för godkänd verksamhet och har rätt att
inspektera verksamheten enligt skollagen (20210:800) 26 kap. § 4. Om tillsynen
visar att det finns missförhållanden ska kommunen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandena. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens
föreläggande inte följs får kommunen återkalla godkännandet av verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn på Arkens förskola i
Anderstorp och på Änglabus förskola i Gislaved. Tillsynen visar att
verksamheten i huvudsak uppfyller de krav som finns i skollagen och andra för
verksamheten relevanta riktlinjer och regler. Förslag på förbättringsåtgärder
gällande barn med annat modersmål än svenska, styrelsens kännedom om
styrdokument samt systematiskt kvalitetsarbete, lämnas. Kompletteringar
gällande systematiskt kvalitetsarbete har inkommit 2021-03-01.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillsynsrapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §22,
föreslå att godkänna tillsynsrapport för Arkens förskola i Anderstorp och
Änglabus förskola i Gislaved med huvudman Gislaveds pastorat, daterad
2021-03-12.

Beslutsunderlag
Sammanfattning efter tillsyn av Arkens förskola och Änglabus förskola, daterad
2021-03-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §22.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Gislaveds pastorat

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tillsyn av Pilgårdens förskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapport för
Pilgårdens förskola i Smålandsstenar med huvudman Stiftelsen Pilgården,
daterad 2021-02-26.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. §§ 5-7 ska fristående förskolor godkännas av
kommunen om verksamheten uppfyller de krav som finns i skollagen.
Kommunen har även tillsynsansvar för godkänd verksamhet och har rätt att
inspektera verksamheten enligt skollagen (20210:800) 26 kap. § 4. Om tillsynen
visar att det finns missförhållanden ska kommunen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandena. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens
föreläggande inte följs får kommunen återkalla godkännandet av verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn på Pilgårdens förskola i
Smålandsstenar. Tillsynen visar att verksamheten uppfyller de krav som finns i
skollagen och andra för verksamheten relevanta riktlinjer och regler.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillsynsrapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §23,
föreslå att godkänna tillsynsrapport för Pilgårdens förskola i Smålandsstenar
med huvudman Stiftelsen Pilgården, daterad 2021-02-26.

Beslutsunderlag
Sammanfattning efter tillsyn av Pilgårdens förskola, daterad 2021-02-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §23.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Stiftelsen Pilgården

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tillsyn av Galaxens förskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
att godkänna tillsynsrapport för Galaxens förskola i Gislaved med huvudman
Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska förening, daterad 2021-02-25.

Jäv
Maria Gullberg Lorentsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. §§ 5-7 ska fristående förskolor godkännas av
kommunen om verksamheten uppfyller de krav som finns i skollagen.
Kommunen har även tillsynsansvar för godkänd verksamhet och har rätt att
inspektera verksamheten enligt skollagen (20210:800) 26 kap. § 4. Om tillsynen
visar att det finns missförhållanden ska kommunen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandena. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens
föreläggande inte följs får kommunen återkalla godkännandet av verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn på Galaxens förskola i
Gislaved med huvudman Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska förening.
Tillsynen visar att verksamheten uppfyller de krav som finns i skollagen och
andra för verksamheten relevanta riktlinjer och regler. Förslag på
förbättringsåtgärd gällande barn med annat modersmål än svenska lämnas.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillsynsrapporten godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §24,
föreslå att godkänna tillsynsrapport för Galaxens förskola i Gislaved med
huvudman Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska förening, daterad
2021-02-25.

Beslutsunderlag
Sammanfattning efter tillsyn av Galaxens förskola, daterad 2021-02-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §24.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska förening

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.27


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 12(28)

Bu §36 Dnr: BU.2021.17 1.9

Yttrande över Kommunal Digital Agenda 2021-2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrande över Kommunal
Digital Agenda 2021-2023, daterat 2021-03-15.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslag till Kommunal Digital
Agenda, KDA, 2021-2023, för yttrande senast 2021-04-02.
Yttrandet bör särskilt beakta följande områden:
1. de prioriterade utvecklingsområdena,
2. om agendan harmonierar med den aktuella nämndens eller

bolagsstyrelsens mål och planering under samma tidsperiod,
3. indikatorerna som är grund för uppföljning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande. I yttrandet
kommenteras särskilt att förslaget behöver bli tydligare när det gäller
indikatorer som grund för uppföljning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att yttrandet antas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §25,
föreslå att anta yttrande över Kommunal Digital Agenda 2021-2023, daterat
2021-03-15.

Beslutsunderlag
Remiss Kommunal Digital Agenda 2021-2023, daterad 2021-02-04.
Yttrande över Kommunal Digital Agenda 2021-2023, daterat 2021-03-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23, §25.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.17


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 13(28)

Bu §37 Dnr: BU.2021.25 1.4.1

Uppföljning 1

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att efter redaktionella ändringar
fastställa Uppföljning 1, daterad 2021-04-06, samt att överlämna uppföljningen
till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 1 med helårsprognos 2021 ska vara nämndsbehandlad senast 7 april
2021. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-23, §26,
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Uppföljning 1 till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-06.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt Uppföljning 1. I uppföljningen
redovisas ett prognostiserat överskott 2021 på 420 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-12.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-23, §26.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.
Uppföljning 1, daterad 2021-04-06.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.25


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 14(28)

Bu §38 Dnr: BU.2020.68 7.1

Justering av bidragsbelopp 2021 för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att från och med januari 2021 justera bidragsbeloppet 2021 avseende
"skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola med 636 kronor per elev

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att informera varje
anordnare om justeringen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-16, §11, att fastställa
bidragsbelopp 2021 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Med anledning av den rådande coronapandemin har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021, den så
kallade "skolmiljarden". Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Pengarna fördelas
proportionellt mellan landets kommuner utifrån antalet barn och unga i åldern
6-19 år.

För Gislaveds kommuns del utgör det förstärkta statliga stödet totalt
3 130 806 kronor, och är beräknat på 4 923 barn och unga i kommunen i
åldern 6-19 år, vilket motsvarar knappt 636 kronor per elev i förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kommunen
ska fördela motsvarande resurser till enskilda huvudmän.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att från och med januari 2021 justera bidragsbeloppet 2021 avseende

"skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola med 636 kronor per elev

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att informera varje
anordnare om justeringen.

Beslutsunderlag
Skolverkets beslut Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
"skolmiljarden", daterat 2021-01-28.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Respektive anordnare

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.68


 

 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 15(28)

Bu §39 Dnr: BU.2021.8 7

Distansundervisning på Nordinskolan och begränsat öppethållande
på Sörgårdens förskola - anmälan av ordförandens brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälan av ordförandens
brådskande beslut gällande distansundervisning på Nordinskolan och begränsat
öppethållande på Sörgårdens förskola.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag gällande
distansundervisning på Nordinskolan och begränsat öppethållande på
Sörgårdens förskola med anledning av hög smittspridning bland personalen.

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

2021-03-18
att Nordinskolan övergår till distansundervisning från och med fredag den

19 mars till och med onsdag den 24 mars 2021.

2021-03-22
att under perioden måndag den 22 mars till och med fredag den 26 mars

2021 stänga fyra avdelningar på Sörgårdens förskola, samt att hålla öppen
en avdelning för barn vars vårdnadshavare behöver tillsyn för att utföra
samhällsviktigt arbete.

2021-03-23
att förlänga distansundervisningen på Nordinskolan till och med fredag

26 mars 2021.

2021-03-26
att förlänga distansundervisningen på Nordinskolan till och med torsdag

1 april 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, daterade 2021-03-18, 2021-03-22, 2021-03-23, 2021-03-26.
Ordförandens brådskande beslut, daterade 2021-03-18, 2021-03-22,
2021-03-23, 2021-03-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 16(28)

Bu §40 Dnr: BU.2021.8 7

Distansundervisning inom gymnasieskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att partiell/växelvis distansundervisning
bedrivs på Gislaveds gymnasium enligt följande:
- Vecka 15 är årskurs 2 på plats i skolan för undervisning. För övriga

årskurser gäller distansundervisning.
- Vecka 16 är årskurs 3 och 1 på plats i skolan för undervisning. För

årskurs 2 gäller distansundervisning.
- Vecka 17 är årskurs 3 och 2 på plats i skolan för undervisning. För

årskurs 1 gäller distansundervisning.

Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan.

Ärendebeskrivning
Regeringens rekommendation om att undervisningen i landets gymnasieskolor
ska bedrivas som en kombination av distans-, fjärr- och närundervisning upphör
att gälla 1 april 2021.

Efter samråd med smittskyddsenheten föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att partiell/växelvis distansundervisning på Gislaveds
gymnasium fortsätter tre veckor efter påsklovet enligt följande:
- Vecka 15 är årskurs 2 på plats i skolan för undervisning. För övriga

årskurser gäller distansundervisning.
- Vecka 16 är årskurs 3 och 1 på plats i skolan för undervisning. För

årskurs 2 gäller distansundervisning.
- Vecka 17 är årskurs 3 och 2 på plats i skolan för undervisning. För

årskurs 1 gäller distansundervisning.

Beslutsunderlag
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06.

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 17(28)

Bu §41 Dnr: BU.2018.54 7

Skolchef enligt skollagen 2 kap. § 8 a

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse barn- och utbildningschef
Agneta Åhsberg till skolchef inom barn- och utbildningsnämnden enligt
skollagen 2 kap. § 8 a.

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.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-16, §18, 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.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-24, §99, att anställa Agneta Åhsberg som
ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen från och med 1 april
2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utse barn- och utbildningschef
Agneta Åhsberg till skolchef inom barn- och utbildningsnämnden enligt
skollagen 2 kap. § 8 a.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-16, §18.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24, §99.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2018.54


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 18(28)

Bu §42 Dnr: BU.2021.33 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elev på
Isabergskolan

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

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Isabergskolan beslutat att
stänga av en elev under tiden 2021-03-30--31. Enligt skollagen 5 kap. § 16, ska
rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska
även socialnämnden informeras om beslutet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om
avstängning av elev på Isabergskolan.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterat 2021-03-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30.

Beslutet skickas till:
Rektor Isabergskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.33


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 19(28)

Bu §43 Dnr: BU.2020.43 7.3.3

Redovisning av Elevernas skola 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna av Elevernas
skola till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef och rektorer redovisar enkäten Elevernas skola 2020.
Enkäten genomfördes vecka 46-49 för elever, lärare och vårdnadshavare i
samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 9. Behov av språk inventerades
på respektive skola innan enkäten skickades ut.

Under januari analyserades resultaten på respektive skola och varje rektor
redovisade den egna skolans analys och prioriterade utvecklingsområden för
övriga rektorer och verksamhetschef. Processen utgör en del i grundskolans
systematiska kvalitetsarbete och är en första del i skolenheternas
kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag
Presentation Elevernas skola, hösten 2020 - Sammanfattning av grundskolans
elevresultat.
Presentation Elevernas skola, hösten 2020 - Elever, lärare och vårdnadshavare
F-9.
Presentation Skolenhetens analys av elevernas skola - Isabergskolan ht 2020.
Presentation Skolenhetens analys av elevernas skola - Lundåkerskolan ht 2020.
Presentation Skolenhetens analys av elevernas skola - Åtteråsskolan ht 2020.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.43


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 20(28)

Bu §44 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Redovisning av karriärtjänster för lärare

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
karriärtjänster för lärare, daterad 2021-03-30, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-21, §132, att årligen följa upp
inom vilka områden förstelärare/lektor har särskilda uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar karriärtjänster för lärare.
Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och
säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom
förskola. Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation. Försteläraren ska
vara skicklig lärare, spjutspets i verksamheten och ha minst 50 % undervisning.
I kommunen finns totalt 49 förstelärare och 2 lektorer.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-21, §132.
Redovisning av karriärtjänster för lärare, daterad 2021-03-30.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 21(28)

Bu §45 Dnr: BU.2020.34 7.3

Redovisning av Styrning och ledning matematik F-3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisning av Styrning och
ledning matematik F-3 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-28, §43, att delegera till
ordföranden att besluta om Gislaveds kommun ska delta i utbildningen Styrning
och ledning matematik. Ordföranden beslutade 2020-05-20 att kommunen ska
delta i utbildningen Styrning och ledning matematik.

Utvecklingsstrategen redovisar Styrning och ledning matematik F-3. Syftet är att
få långsiktiga effekter på lärares undervisning och elevers matematikkunskaper i
årskurs F-3. Kommunens mål inom styrning och ledning samt undervisning är:
- Genom styrning och ledning ge skolorna likvärdiga förutsättningar att

kunna ge en kvalitativ undervisning och utveckla det kollegiala lärandet.
- Att uveckla undervisningen i matematik årskurs F-3 med hjälp av den

vetenskapliga metoden TFF (Tänka, resonera och räkna) och kollegialt
lärande.

Beslutsunderlag
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.
Presentation Styrning och ledning matematik F-3.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.34


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 22(28)

Bu §46 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Redovisning särskilt uppdrag gällande läromedel i matematik för
årskurs 1-3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen gällande
läromedel i matematik för årskurs 1-3, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lektor i matematik redovisar särskilt uppdrag gällande: Vilket/vilka läromedel
används i de lägre skolåren (årskus 1-3) och till vilken grad är innehållet i dessa
läromedel kopplat till matematikämnets centrala innehåll för årskursen? Denna
fråga är aktuell utifrån flera aspekter, dels utifrån en likvärdighet men också en
rättssäkerhet.

Beslutsunderlag
Rapport Läromedel i Gislaveds kommun.
Presentation Läromedel i matematik - Med fokus på årskurs 1-3.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 23(28)

Bu §47 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Uppföljning av mat- och måltidspolicyn

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga uppföljningen av mat- och
måltidspolicyn, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens mat- och måltidspolicy är ett förvaltningsövergripande
styrdokument för måltidsverksamheten och anger kommunens övergripande
principer och förhållningssätt. Policyn utgår från Livsmedelsverkets
måltidsmodell som innehåller kvalitetsfaktorerna god, integrerad, trivsam,
hållbar, näringsriktig och säker.

Utvecklingsledare-kost redovisar uppföljningen gällande måltiden inom skola
och förskola 2021.

Beslutsunderlag
Presentation av Måltiden på skola och förskola 2021 - uppföljning.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 24(28)

Bu §48 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Information om Förvaltningsorganisation 2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om
förvaltningsorganisation 2023 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen informerar om projektet Förvaltningsorganisation
2023. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 om nämndorganisation
2023. Samtidigt fick kommundirektören i uppdrag att se över
förvaltningsorganisationen. Målen med översynen ska tillgodose tre olika
perspektiv: medarbetarens, politikens och invånarens där även näringslivet
ingår. Genomgående ska alla perspektiv ha alla människors lika värde som
grund.

Organisationen för förvaltningsöversynen består av en styrgrupp, projektledare,
delprojektledare och 23 arbetsgrupper. Barn- och utbildningschefen ansvarar
för tre arbetsgrupper:
- Musikskolans framtida organisationstillhörighet
- Vuxenutbildningar – samverkan med ungdomsgymnasiet
- Arbetsmarknadsenheten / försörjningsstöd

Ny förvaltningsorganisation ska träda i kraft 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Presentation Förvaltningsorganisation 2023.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-03-29.
Protokoll MBL buf 2021-03-29.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2021-04-06 25(28)

Bu §49 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 2021-04-01.
Sammanställning kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2021-04-01.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-04-06 26(28)

Bu §50 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 2021-03-31.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §51 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 2021-04-01.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §52 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Lokaler för en sammanhållen grundsärskola (dnr BU.2021.12)
Tommy Östring (WeP) undrar om det finns några förslag på lokaler för att få
en sammanhållen grundsärskola.

Barn- och utbildningschefen informerar om att förvaltningen utreder frågan.
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden ska utredningen presenteras i juni
2021, men det är möjligt att tiden behöver förlängas.

Stängning av Lyckås förskola
Tommy Östring (WeP) undrar varför lokalerna för Lyckås förskola ska behållas
när verksamheten stängs och vad som händer med personalen.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det behövs lokaler som kan
nyttjas om barnantalet ökar kraftigt i Anderstorp. Eventuellt kan det finnas
andra lokaler som kan tas i anspråk om det blir aktuellt. Tillsvidareanställd
personal kommer att flyttas tillsammans med barnen till andra förskolor.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.12



