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Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret fredagen den 11 september 2020, kl. 13.00
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Under- Paragrafer 63 - 81
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

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

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden
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…………………………………………….
Margaretha Carlsson
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §63 Dnr: BU.2020.27 1.4.1

Uppföljning 2 per 2020-08-31

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapport 2020, daterad 2020-09-07
att delegera till ordföranden att godkänna komplett delårsrapport när utfall per

2020-08-31 kan tas ut från kommunens ekonomisystem
att överlämna den kompletta delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 2 per 2020-08-31 med helårsprognos 2020, ska vara nämndsbehandlad
senast 10 september 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §36, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Uppföljning 2 per
2020-08-31 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt uppföljningen med
helårsprognos 2020. Prognosen visar ett underskott på -13 700 tkr. Uppföljningen
ska även innefatta utfall per 2020-08-31, men de uppgifterna har inte kunnat tas ut
från kommunens ekonomisystem.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Delårsrapport 2020,
daterad 2020-09-07, att delegera till ordföranden att godkänna komplett
delårsrapport när utfall per 2020-08-31 kan tas ut från kommunens
ekonomisystem, samt att överlämna den kompletta delårsrapporten till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, §36.
Delårsrapport 2020 - Nämnd, daterad 2020-09-07.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.
Protokoll MBL 2020-09-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2020-09-08

Bu §64 Dnr: BU.2020.24 1.4.1

Taxor 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige

att höja musikskolans avgift avseende "1.6 Vuxenundervisning (i mån av plats)"
till 1 500 kr per termin

att inte höja avgiften för pedagogiska måltider, vilket innebär att avgiften för
"3.2 Pedagogisk lunch" är 15 kr och "3.3 Pedagogiskt mellanmål" är 7,50 kr

att i övrigt godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor 2021 enligt förslag
daterat 2020-09-02.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor 2021 för
nämndens verksamheter. Förslaget innebär att musikskolans avgifter är
oförändrade. En ny taxa för behandling av ansökan om godkännande av enskild
pedagogisk verksamhet införs. Avgiften för personallunch föreslås höjas från 41 kr
till 50 kr (inkl. moms), avgiften för pedagogisk lunch från 15 kr till 20 kr och för
mellanmål från 7,50 kr till 10 kr. Taxor för lokaluthyrning har inte reviderats på
drygt 20 år och föreslås höjas. En taxa föreslås för ideella föreningar och en för
affärsmässigt driven verksamhet. De kostnader som är förknippade med
uthyrningen i form av tjänster för vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin helhet
av hyresgästen. Taxan för lägerlogi harmonierar med motsvarande taxa i fritids-
och folkhälsoförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §37, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter arbetsutskottet reviderat förslaget till
taxa för ideella föreningars förhyrning av konsertsalen i avvaktan på en mer
omfattande översyn av villkor och kostnader. Förslaget innebär nolltaxa för ideella
föreningar. Kostnader som är förknippade med uthyrning i form av tjänster för
vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin helhet av hyresgästen. Förslag till taxor
har daterats 2020-09-02.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor 2021 enligt förslag daterat 2020-
09-02.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, §37.
Taxesammanställning barn- och utbildningsnämnden, daterad 2020-09-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.
Protokoll MBL 2020-09-07.

Yrkanden
Ulla Christiansson (M)
att höja musikskolans avgift avseende "1.6 Vuxenundervisning (i mån av plats)"

till 1 500 kr per termin.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.24
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §64 (forts.)

Lill Hege Pettersson (KD)
att inte höja avgiften för pedagogiska måltider, vilket innebär att avgiften för

"3.2 Pedagogisk lunch" är 15 kr och "3.3 Pedagogiskt mellanmål" är 7,50 kr.

Stefan Nylén (SD)
att bifalla Ulla Christianssons och Lill Hege Petterssons yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons (M) och Lill Hege
Petterssons (KD) yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat
att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §65 Dnr: BU.2020.41 1.9

Yttrande över Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor
och samhällsstörningar

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden

att lämna följande förslag till kompletteringar i handlingsprogrammet, kapitel 2
Kommunernas riskbild:
2.2 Brand i byggnad och farlig verksamhet bör kompletteras med risken för
anlagda skolbränder.
2.3 Olyckor på väg och järnväg bör kompletteras med riskbild för olycka vid
skolskjutsning och busstrafik.
2.7 Omvärldsbevakning bör kompletteras med ökad risk för våld på skolor,
som skolskjutningar eller knivdåd.

att i övrigt bifalla upprättat förslag till handlingsprogram för räddningsinsatser
mot olyckor och samhällsstörningar 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram för olyckor
och andra samhällsstörningar för perioden 2020-2023. Förslaget har skickats på
remiss. Yttrande ska lämnas senast 2020-09-30.

I lagen om skydd mot olyckor, LSO, uppdras åt kommunerna att mot bakgrund av
lokala förhållanden, som t.ex. risker eller befolkningsstruktur, ta fram ett
handlingsprogram med mål för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor
som finns i kommunen. Det handlingsprogram som nu är ute på remiss beskriver
hur räddningsnämnden för Gislaved och Gnosjö kommuner ska arbeta för att
hantera eller minska konsekvenserna av en olycka eller samhällsstörning. Som
grund för programmet finns en riskanalys. Handlingsprogrammet innefattar de
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Det förebyggande arbetet för att
minska antalet och konsekvenserna av olyckor beskrivs i ett annat
handlingsprogram.
Förslaget innebär:
- Tydligare beskrivning av kommunernas riskbild.
- Beskrivning av anslutning till ledningscentral samt räddningsregion och

Räddsam F ledningssystem.
- Mer konkret beskrivning av hur typhändelser i olika omfattning hanteras

samt stora olyckor.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att lämna följande förslag till kompletteringar i handlingsprogrammet, kapitel 2

Kommunernas riskbild:
2.2 Brand i byggnad och farlig verksamhet bör kompletteras med risken för
anlagda skolbränder.
2.3 Olyckor på väg och järnväg bör kompletteras med riskbild för olycka vid
skolskjutsning och busstrafik.
2.7 Omvärldsbevakning bör kompletteras med ökad risk för våld på skolor,
som skolskjutningar eller knivdåd.

att i övrigt bifalla upprättat förslag till handlingsprogram för räddningsinsatser
mot olyckor och samhällsstörningar 2020-2023.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.41
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §65 (forts.)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §38, föreslå
att lämna följande förslag till kompletteringar i handlingsprogrammet, kapitel 2

Kommunernas riskbild:
2.2 Brand i byggnad och farlig verksamhet bör kompletteras med risken för
anlagda skolbränder.
2.3 Olyckor på väg och järnväg bör kompletteras med riskbild för olycka vid
skolskjutsning och busstrafik.
2.7 Omvärldsbevakning bör kompletteras med ökad risk för våld på skolor,
som skolskjutningar eller knivdåd.

att i övrigt bifalla upprättat förslag till handlingsprogram för räddningsinsatser
mot olyckor och samhällsstörningar 2020-2023.

Beslutsunderlag
Remiss Handlingsprogram för räddningsinsatser mot olyckor och
samhällsstörningar 2020-2023.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-25.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-08-25, §38.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.

Yrkanden
Ulla Christiansson (M)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons (M) yrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Räddningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §66 Dnr: BU.2020.39 1.4.1

Redovisning av schablonersättning 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
schablonersättning 2020, daterad 2020-09-07.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-10, §154, att godkänna fördelningen av 2020
års schablonersättning med 63 % till kommunstyrelsen, 25 % till barn- och
utbildningsnämnden, 8 % till socialnämnden, 2 % till kulturnämnden och 2 % till
fritids- och folkhälsonämnden, samt att nämnderna ska komma in med en
gemensam redovisning av medel, beskrivning och nytta senast 30 september för
att ny beräkning av schablonersättning ska kunna ske före 31 oktober 2020 inför
2021 års fördelning.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §39, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa redovisning av
schablonersättning 2020 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2020-09-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt redovisningen av
schablonersättning 2020 och föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, §154.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, §39.
Redovisning av fördelning av schablonersättning 2020, daterad 2020-09-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.
Protokoll MBL 2020-09-07.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Socialnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.39
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §67 Dnr: BU.2020.42 1.4

Regler och rutiner för intern kontroll

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Barn- och utbildningsnämndens
regler och rutiner för intern kontroll, daterat 2020-08-12.

Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd anta regler och rutiner
för intern kontroll.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Barn- och
utbildningsnämndens regler och rutiner för intern kontroll. I dokumentet beskrivs
organisation för intern kontroll, framtagande av risk- och väsentlighetsanalys och
intern kontrollplan samt uppföljning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta Barn- och utbildningsnämndens
regler och rutiner för intern kontroll, daterat 2020-08-12.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §40, föreslå
att anta Barn- och utbildningsnämndens regler och rutiner för intern kontroll,
daterat 2020-08-12.

Beslutsunderlag
Reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 2019-06-17, §82.
Förslag till Barn- och utbildningsnämndens regler och rutiner för intern kontroll,
daterat 2020-08-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-12.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-08-25, §40.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.
Protokoll MBL 2020-09-07.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.42
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §68 Dnr: BU.2019.56 7.1

Uppföljning av kommunrevisionens granskning av hantering av intern
kontroll

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av att
beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits avseende granskning av intern
kontroll, daterad 2020-08-12, samt att överlämna redovisningen till
kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade hantering av intern kontroll våren 2019. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2019-08-27, §99, att överlämna yttrande till
kommunrevisionen som svar på granskningen. Kommunrevisionen vill inom ett år
ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av
beslutade/genomförda åtgärder avseende hantering av intern kontroll.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna redovisning av att
beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits avseende granskning av intern
kontroll, daterad 2020-08-12, samt att överlämna redovisningen till
kommunrevisionen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-25, §41, föreslå
att godkänna redovisning av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits
avseende granskning av intern kontroll, daterad 2020-08-12, samt att överlämna
redovisningen till kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning hantering av intern kontroll, daterad 2019-04-11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-08-27, §99.
Redovisning av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits avseende
granskning av hantering av intern kontroll, daterat 2020-08-12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-12.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-08-25, §41.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.56
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §69 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Val till arbetsutskottet, antagningsdelegationen, kontaktpolitiker,
programråd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att välja Fredrik Johansson (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i
arbetsutskottet

att välja Ann Nilsson (C) till ersättare i arbetsutskottet
att välja Fredrik Johansson (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i

antagningsdelegationen
att välja Ann Nilsson (C) till ersättare i antagningsdelegationen
att välja Mattias Runesson (S) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

förskola
att välja Gunilla Westerholm (S) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

grundskola/grundsärskola (7-9)
att välja Linda Strömblad (C) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

grundskola/grundsärskola (F-6)
att välja Gunilla Westerholm (S) till ledamot i programråd för Vård- och

omsorgsprogrammet
att välja Elisabeth Andersson (C) till ledamot i programråd för El- och

energiprogrammet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Charlotta Saras Skarphagens (S),
Christina Lindqvists (S) och Mona Almborgs (C), begäran om entledigande från
uppdrag i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat att välja
Gunilla Westerholm (S), Mattias Runesson (S) och Linda Strömblad (C) till nya
ersättare i barn- och utbildningsnämnden och Fredrik Johansson (S) till ny ledamot
och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt Elisabeth Andersson
(C) till ny ledamot.

Ledamot och 2:e vice ordförande i arbetsutskottet och antagningsdelegationen,
ersättare i arbetsutskottet, samt ledamot i programråd för Vård- och
omsorgsprogrammet efter Christina Lindqvist (S) ska väljas. Ersättare i
antagningsdelegationen och ledamot för El- och energiprogrammet efter Mona
Almborg (C) ska väljas. Kontaktpolitiker efter Christina Lindqvist (S), Charlotta
Saras Skarphagen (S) och Mona Almborg (C) ska väljas.

Socialdemokraterna har nominerat Fredrik Johansson (S) till ledamot i
arbetsutskottet. Centerpartiet har nominerat Linda Strömblad (C) till ersättare i
arbetsutskottet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-22, §42, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa förslag till fyllnadsval
till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-08.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2020-09-08

Bu §69 (forts.)

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt förslag till fyllnadsval och föreslår
att välja Fredrik Johansson (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i

arbetsutskottet
att välja Linda Strömblad (C) till ersättare i arbetsutskottet
att välja Fredrik Johansson (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i

antagningsdelegationen
att välja Elisabeth Andersson (C) till ersättare i antagningsdelegationen
att välja Mattias Runesson (S) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

förskola
att välja Gunilla Westerholm (S) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

grundskola/grundsärskola (7-9)
att välja Linda Strömblad (C) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde

grundskola/grundsärskola (F-6)
att välja Gunilla Westerholm (S) till ledamot i programråd för Vård- och

omsorgsprogrammet
att välja Elisabeth Andersson (C) till ledamot i programråd för El- och

energiprogrammet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-26, §41.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, §56.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14, §70.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §§87-88.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27, §99.
Nominering från Socialdemokraterna, daterad 2020-06-16.
Nominering från Centerpartiet, daterad 2020-08-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25, §42.
Kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsnämnden 2019-2020, daterad
2020-09-02.
Programråd vid Gislaveds Gymnasium, daterad 2020-09-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-02.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-09-07.

Yrkanden
Anders Martinsson (C)
att välja Ann Nilsson (C) till ersättare i arbetsutskottet och

antagningsdelegationen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Martinssons (C) yrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Valda
Gislaveds Gymnasium

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
12

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §70 Dnr: BU.2020.24 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021, information om tidplan

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, §91, bl.a. att budgetfullmäktige kommer
att inträffa 10 december 2020, att nämnderna ska arbeta med tre scenarier innan
ramarna fastställts i december:
Scenarie 1: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023.
Scenarie 2: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus
3%.
Scenarie 3: Ram 2021 enligt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 minus
5%.

Ordföranden informerar om att ett förslag innebärande att upphäva
kommunfullmäktiges beslut avseende uppdrag till nämnderna att arbeta med tre
scenarier, ska behandlas i kommunstyrelsen 2020-09-09. Kommunfullmäktige
behandlar förslaget 2020-09-24.

Enligt tidplanen ska nämnderna besluta om sina planeringsdirektiv 2021 senast
2021-01-31. Målet är att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om
planeringsdirektiv 2021 vid sammanträde 2020-12-15.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, §91.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.24


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
13

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §71 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Redovisning av klagomål, skolplikt inkl. frånvaro, kränkande behandling
samt skolinspektionsärenden

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kränkande behandling,
klagomål, skolinspektionsärenden samt skolplikt inkl. frånvaro, avseende
vårterminen 2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, klagomålshantering,
skolinspektionsärende och skolplikt vårterminen 2020, daterad 2020-09-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §72 Dnr: BU.2020.44 7.6.1

Antagning till gymnasieskolan höstterminen 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av antagning till
gymnasieskolan läsåret 2020/2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt antagnings- och elevstatistik
inför antagningen till Gislaveds Gymnasium läsåret 2020/2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna redovisningen av
antagning till gymnasieskolan läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag
Presentation Antagnings- och elevstatistik Gislaveds Gymnasium 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.44
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15

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §73 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Redovisning av drogförebyggande arbete

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

Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-18 lyftes frågan om
drogförebyggande arbete och vilka åtgärder som görs i skolorna. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sammanställt det drogförebyggande arbetet läsåret
2019/2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av drogförebyggande arbete läsåret 2019/2020, daterad
2020-09-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
16

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §74 Dnr: BU.2020.43 7.3.3

Redovisning av Elevernas skola 2020

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

Ärendebeskrivning
Enkäten ”Elevernas skola” genomförs årligen i grundskolans årskurser 2, 5 och 8.
Motsvarande frågor har även ställts till undervisande personal. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sammanställt resultatet av enkäterna.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Presentation Elevernas skola 2020.
Redovisning av Elevernas skola 2020, daterad 2020-09-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.43


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
17

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §75 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Redovisning av lovskolor 2019/2020

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt genomförda lovskolor läsåret
2019/2020.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av lovskolor läsåret 2019/2020, daterad 2020-09-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
18

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §76 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Information om PRAO hösten 2020

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

Ärendebeskrivning
Projektledare för skola-arbetsliv informerar om att barn- och
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att praktisk
arbetslivsorientering (prao) hösten 2020 inte kommer att genomföras på
arbetsplatser. Inför beslutet har 100 företag i kommunen tillfrågats om
möjligheterna att ta emot elever, varav 70 företag har svarat att man inte har
möjlighet.

Med hänvisning till "synnerliga skäl" kommer andra former av
arbetslivsorienterande insatser att ersätta prao i enlighet med skollagen 10 kap. §
8a.

Beslutsunderlag
Presentation PRAO 2020.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
19

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §77 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 2020-09-02.
Sammanställning kränkande behandling förskola, daterad 2020-09-02.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
20

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §78 Dnr: BU.2020.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Arbete med suicidprevention
Barn- och utbildningschefen och ordförande informerar om att barn- och
utbildningsförvaltningen tillsammans med räddningstjänsten och socialförvaltningen
ingår i arbete gällande suicidprevention i Gislaveds och Gnosjö kommuner.
Samordnare för Gislaveds kommun på 20 % är senior adviser på barn- och
utbildningskontoret.

Personalförändringar på barn- och utbildningskontoret
Barn- och utbildningschefen informerar om personalförändringar på barn- och
utbildningskontoret.

I samband med att en utvecklingsstrateg och en utvecklingsledare har avslutat sina
anställningar har en kvalitetsstrateg rekryterats från 2020-08-31.

Elevhälsochefen arbetar sedan 2020-09-01 80 % och är tjänstledig 20 %.

Rekrytering
Barn- och utbildningschefen informerar om att alla chefer har fått i uppdrag att
aktivt arbeta för att se över rekryteringsbehovet extra noga och möjligheterna till
omfördelning av arbetsuppgifter innan rekrytering sker till lediga tjänster.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §79 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 2020-09-02.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §80 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 2020-09-02.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2020-09-08

Bu §81 Dnr: BU.2020.1 1.7.3

Övriga frågor

Förväntansdokument
Tommy Östring (WeP) undrar hur förväntansdokumentet delas ut till
vårdnadshavare.

Barn- och utbildningschefen informerar om att broschyren "Tillsammans arbetar vi
för att ditt barn ska få bra förutsättningar i skolan" har distribuerats till samtliga
grundskolor. I samband med föräldramöten och utvecklingssamtal informeras
vårdnadshavare och broschyren delas ut.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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