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Sammanträdesdatum 2021-01-26

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-14.20

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

Julia Jensen (S) ej tjänstgörande ersättareÖvriga deltagande
Carina Uvenfeldt, barn- och utbildningschef
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Agneta Åhsberg, administrativ chef
Helena Johansson, verksamhetschef
Carina Hall, verksamhetschef
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Lillemor Pettersson, förvaltningscontroller

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 28 januari 2021, kl. 14.00
plats och tid

Under- Paragrafer 1 - 7
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 1 - 7Sammanträdesdatum 2021-01-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-01- anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Margaretha Carlsson

Utdragsbestyrkande

https://13.00-14.20
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Sammanträdesdatum

Bu §1 Dnr: BU.2020.24 1.4.1

Planeringsdirektiv 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdraget kring musikskolan kompletteras med att konsekvensanalysen
även ska omfatta ramminskningen 2021

att en kostnadskalkyl tas fram som redovisar kostnad och personalresurs för
att fullt ut införa "puls-projekt" eller liknande på samtliga högstadieskolor
från höstterminen 2022

att i övrigt anta Planeringsdirektiv 2021, daterat 2021-01-21.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10, §145, att godkänna Alliansens
Planeringsdirektiv 2021, med plan för 2022-2024. Planeringsdirektivet innehåller
bland annat planeringsförutsättningar, mål, skattesats, eventuella uppdrag, kritiska
kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2021 med plan för 2022-
2024.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-01-12 presenterade barn- och
utbildningschefen planeringsförutsättningar inför planeringsdirektiv 2021, förslag till
kritiska kvalitetsfaktorer samt mål och uppdrag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, §2, att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa förslag till planeringsdirektiv
2021 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2021-01-26.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt alliansens förslag till
planeringsdirektiv 2021. Planeringsdirektivet har daterats 2021-01-21.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att planeringsdirektivet antas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10, §145.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-12, §2.
Planeringsdirektiv 2021, daterat 2021-01-21.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-01-25.
Protokoll MBL buf 2021-01-25.

Yrkanden
Fredrik Johansson (S)
att ramminskningen 2021 på musikskolan ska uppgå till totalt 1 200 tkr
att uppdraget kring musikskolan kompletteras med att konsekvensanalysen

även ska omfatta ramminskningen 2021
att en kostnadskalkyl tas fram som redovisar kostnad och personalresurs för

att fullt ut införa "puls-projekt" eller liknande på samtliga högstadieskolor
från höstterminen 2022

att i övrigt anta Planeringsdirektiv 2021, daterat 2021-01-21.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.24
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Sammanträdesdatum

Bu §1 (forts.)

Stefan Nylén (SD)
att bifalla Fredrik Johanssons (S) yrkanden gällande komplettering av uppdrag

kring musikskolan om konsekvensanalys av ramminskning samt
kostnadskalkyl för att införa "puls-projekt" eller liknande på
högstadieskolorna.

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande om
ramminskning i musikskolan och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat
att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till alliansens förslag om ramminskning i musikskolan med totalt 1
300 tkr.
Nej-röst för bifall till Fredrik Johanssons yrkande om ramminskning i musikskolan
med totalt 1 200 tkr.

Omröstningsresultat
Ja-röster Nej-röster
Anders Martinsson (C) Tommy Östring (WeP)
Elisabeth Andersson (C) Fredrik Johansson (S)
Ann Nilsson (C) Suzana Bahtanovic (S)
Ulla Christiansson (M) Josefine Dinäss (S)
Lill Hege Pettersson (KD) Naile Azizi (S)
Elisabet Lindroth (L) Gunilla Westerholm (S)
Stefan Nylén (SD)
Pierre Svanström (SD)
Maria Gullberg Lorentsson (M)

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster har barn- och utbildningsnämnden beslutat att
bifalla alliansens förslag om ramminskning i musikskolan.

Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande om att
komplettera uppdraget kring musikskolan gällande konsekvensanalys av
ramminskning och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla
yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) yrkande om att en
kostnadskalkyl tas fram för "puls-projekt" eller liknande på högstadiskolorna och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer propisition på alliansens förslag till planeringsdirektiv i övrigt
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att anta planeringsdirektivet.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §2 Dnr: BU.2021.8 7

Partiell/växelvis distansundervisning inom grundskolan - anmälan om
ordförandens brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälan om ordförandens
brådskande beslut gällande distansundervisning inom grundskolan och
gymnasieskolan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag gällande
distansundervisning inom grundskolan och gymnasieskolan för att minska
smittspridningen under den pågående pandemin. Med anledning av att barn- och
utbildningsnämndens beslut inte har kunnat avvaktas har ordföranden beslutat
följande:

2021-01-11
att partiell/växelvis distansundervisning möjliggörs för Nordinskolan,

Åsenskolan och Ölmestadskolan till och med 24 januari 2021, och kan
komma att förlängas. Beslutet omfattar inte elever i grundsärskolan.

2021-01-20
att partiell/växelvis distansundervisning på Nordinskolan, Åsenskolan och

Ölmestadskolan förlängs till och med den 29 januari 2021. Därefter kan
rektor beroende på lokala omständigheter och efter överenskommelse med
barn- och utbildningschefen, besluta om ytterligare förlängning, dock längst
till och med fredagen den 5 februari 2021. Beslutet omfattar inte elever i
grundsärskolan.

2021-01-21
att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om partiell/växelvis

distansundervisning för Gislaveds gymnasium fram till och med 1 april 2021.
Innan beslut ska samråd med smittskydd Jönköping och gymnasiechefen
genomföras. Beslutet omfattar inte elever i gymnasiesärskolan.

2021-01-21
att Villstadskolan övergår till distansundervisning från och med fredag den 22

januari till och med tisdag den 26 januari 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, daterade 2021-01-11, 2021-01-20, 2021-01-21 (2 st).
Ordförandens brådskande beslut, daterade 2021-01-11, 2021-01-20,
2021-01-21 (2 st).
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §3 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 skola, daterad 2021-01-25.
Sammanställning kränkande behandling förskola, daterad 2021-01-25.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §4 Dnr: BU.2021.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Coronapandemin
Barn- och utbildningschefen informerar om att många frågor just nu är kopplade
till den pågående pandemin.
En fråga som diskuteras mycket är om personalen ska ha tillgång till
skyddsutrustning, främst munskydd och visir. Arbetsgivarens inställning är att inte
tillhandahålla skyddsutrustning mer än till personal där det är nödvändigt inom
ramen för anställningen samt i vissa spciella situationer, såsom att det finns tillgång
till skyddsutrustning i förskolan som kan användas i avvaktan på vårdnadshavare
när barn blir sjuka samt inom särskolan. I övrigt tillhandahåller arbetsgivaren inte
skyddsutrustning. Däremot kan arbetsgivaren inte hindra en enskild medarbetare
att använda egna munskydd och visir. Dock är det viktigt att poängtera att
utrustningen ska användas på rätt sätt.

Det är även många frågor kring partiell/växelvis distansundervisning och
förutsättningar för återgång till närundervisning, både på högstadieskolorna och
gymnasieskolan.

Bokslut 2020
Barn- och utbildningschefen informerar om att arbetet med bokslutet pågår.
Slutligt resultat är inte klart ännu.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §5 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 2021-01-25.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §6 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 2021-01-25.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bu §7 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Distansundervisning inom grundskolan och gymnasieskolan
Fredrik Johansson (S) upplever att det finns en oro bland föräldrar att inte barnen
får den undervisning man har rätt till vid distansundervisning, både inom
grundskolan och gymnasieskolan. Vidare har inte schemat anpassats för
distansundervisningen på Lundåkerskolan så att eleverna hinner äta lunch. Det har
även kommit information om att lektioner på gymnasiet har blivit inställda.

Barn- och utbildningschefen tar med sig frågorna gällande säkerställande av att
eleverna får den undervisning man har rätt till samt inställda lektioner. När det
gäller Lundåkerskolan informerar verksamhetschefen om att Lundåkerskolan inte
har distansundervisning som de övriga högstadieskolorna. Däremot har de tränat
elever och personal på att genomföra en lektion via distans, vilket har berört några
ämnen och enbart enstaka lektioner. Elever med skolskjuts har erbjudits att ha
lektionerna på skolan. Syftet har varit att säkerställa att tekniken håller och
framförallt att elever ska lära sig hur man använder Teams om distansundervisning
skulle bli aktuellt framöver.

Placering på förskola
Tommy Östring (WeP) undrar om det är aktuellt att införa undantag från regeln
om att man förlorar sin plats i förskolan om den inte nyttjas på två månader.

Frågeställningen tas med och diskuteras i presidiet.

Anpassning av schema vid distansundervisning
Stefan Nylén (SD) informerar om att schemat på Nordinskolan inte har anpassats
efter skolbussarnas avgångstider, vilket har medfört att elever samlats i sporthallen
i väntan på bussen.

Barn- och utbildningschefen informerar om att frågan har lämnats till
skolskjutssamordnare och rektor för att undersöka om några åtgärder behöver
vidtas.

Anmälan av frånvaro till huvudmannen
Anders Martinsson (C) undrar hur anmälan av omfattande frånvaro rapporteras
och redovisas till huvudmannen. Borde inte det göras löpande på samma sätt som
anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Barn- och utbildningschefen informerar om att frånvaron i nuläget återrapporteras
två gånger per år. Rutinerna för återrapporteringen behöver ses över.

Frånvaro pga. covid-19
Josefine Dinäss (S) undrar om frånvaron har ökat för att barn hålls hemma från
skolan pga. rädsla för covid-19.

Barn- och utbildningschefen ser i nuläget ingen ökning av frånvaro pga. rädsla för
covid-19.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


	Protokoll Bu 2021-01-26 §(1-7)
	Sid:2 Bu §1 BU.2020.24
	Sid:4 Bu §2 BU.2021.8
	Sid:5 Bu §3 BU.2021.2
	Sid:6 Bu §4 BU.2021.3
	Sid:7 Bu §5 BU.2021.4
	Sid:8 Bu §6 BU.2021.5
	Sid:9 Bu §7 BU.2021.1

