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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-06-14

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.00

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

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§60, 65-66
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef, §§60-61, 63-65, 67-69

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret fredagen den 17 juni 2022, kl 14.00
plats och tid

Under- Paragrafer 60 - 75
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Anders Martinsson (C)

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

Fredrik Johansson (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 60 - 75Sammanträdesdatum 2022-06-14

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2022-06-17 anslags nedtagande 2022-07-12

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.00-16.00
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §60 Dnr: BU.2022.52 7

Skolstrukturplan 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Skolstrukturplan 2022, daterad
2022-06-02.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat skolstrukturplanen. Planens syfte
är att skapa goda planeringsförutsättningar avseende framtida lokalbehov i
nämndens verksamheter. Skolstrukturplanen samspelar med de lokalbehov som
kommer att redovisas i Utblick 2024, bilaga ”Lokalresursplanering 2024-2033” och
med lokalresursgruppens redovisning av lokalbehov.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta Skolstrukturplan 2022, daterad
2022-05-30.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §34, föreslå
att anta Skolstrukturplan 2022, daterad 2022-05-30.

Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat skolstrukturplanen avseende antal
förskoleplatser i Broaryd. Skolstrukturplanen har daterats 2022-06-02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §34.
Skolstrukturplan 2022, daterad 2022-06-02.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Fastighet- och serviceförvaltningen - lokalresursplanering
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.52
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §61 Dnr: BU.2022.12 1.4.1

Taxor 2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor 2023 enligt förslag daterat 2022-
05-02.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor 2023 för
nämndens verksamheter. Ingen förändring av taxorna föreslås.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor 2023 enligt förslag daterat 2022-
05-02.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §35, föreslå
kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor 2023 enligt
förslag daterat 2022-05-02.

Beslutsunderlag
Förslag till taxor 2023, daterat 2022-05-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §35.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.12
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §62 Dnr: BU.2022.12 1.4.1

Planeringsdirektiv 2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på kraftfulla
åtgärder för att öka skolnärvaron med fokus på hemmasittare och
systematisk ogiltig frånvaro. Uppdraget ska redovisas senast
2023-03-30.

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att
tillsvidareanställa fler barnskötare med beaktande av att barn- och
utbildningsnämndens långsiktiga mål om att förskolan ska ha en
personalsammansättning av 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare står kvar.
Uppdraget ska redovisas senast 2023-06-30.

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna
för kompetensutveckling för personal som har behörighetsgivande
utbildning, samt att utreda förutsättningarna att stödja behörighetsgivande
utbildningar för personal som saknar formell behörighet. Fokus ska riktas
mot bristyrken inom förskola, fritidshem och grundskola. Uppdraget ska
redovisas senast 2023-06-30

att i övrigt anta Planeringsdirektiv 2023 - barn-och utbildningsnämnden, daterat
2021-05-27.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-19, §85, att tillsammans med bifallna
säryrkanden godkänna Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024-2026, förutom i de delar som särskilt har prövats genom
säryrkanden och som har avslagits, samt att skattesatsen för 2023 ska vara
oförändrad, 21:99 kr. Planeringsdirektivet innehåller bland annat
planeringsförutsättningar, mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt ekonomiska
ramar för 2023 med plan för 2024-2026.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till Planeringsdirektiv 2023
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §36, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2022-06-14.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, §85.
Planeringsdirektiv 2023 - barn- och utbildningsnämnden, daterat 2022-05-27.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, §36.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Yrkanden
Tommy Östring (WeP)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på kraftfulla

åtgärder för att öka skolnärvaron med fokus på hemmasittare och
systematisk ogiltig frånvaro. Uppdraget ska redovisas senast
2023-03-30.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.12
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §62 (forts.)

Fredrik Johansson (S)
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att

tillsvidareanställa fler barnskötare med beaktande av att barn- och
utbildningsnämndens långsiktiga mål om att förskolan ska ha en
personalsammansättning av 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare står kvar.
Uppdraget ska redovisas senast 2023-06-30.

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna
för kompetensutveckling för personal som har behörighetsgivande
utbildning, samt att utreda förutsättningarna att stödja behörighetsgivande
utbildningar för personal som saknar formell behörighet. Fokus ska riktas
mot bristyrken inom förskola, fritidshem och grundskola. Uppdraget ska
redovisas senast 2023-06-30

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

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §63 Dnr: BU.2022.51 7.6

Justering av priser på Restaurang Matkulturen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att priserna på Restaurang Matkulturen
ändras till följande:
2-rätters lunch inklusive måltidsdryck 110 kronor
3-rätters lunch inklusive måltidsdryck 130 kronor
Kvällsservering 400 kronor (exklusive dryckespaket som erbjuds separat)
Priserna gäller från och med höstterminen 2022.

Ärendebeskrivning
För närvarande gäller följande priser på Restaurang Matkulturen:
2-rätters lunch inklusive måltidsdryck 95 kronor
3-rätters lunch inklusive måltidsdryck 115 kronor
Kvällsservering 350 kronor (exklusive dryckespaket som erbjuds separat)

Den senaste prisförändringen på Restaurang Matkulturen gjordes 2018. När det
beslutet fattades var snittpriset 97 kronor på närliggande restauranger. Sedan dess
har priserna stigit och snittpriserna på restauranger enligt samma urval är nu cirka
120 kronor. Vad gäller trerätters middagar är snittpriset vid de aktuella
restaurangerna cirka 440 kronor. Det kan också konstateras att livsmedelspriserna
har stigit sedan den senaste prisjusteringen och det förefaller som om de kommer
att stiga ytterligare. Utifrån detta föreslås en uppjustering såväl av lunchpriserna
som priserna på temakvällarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att priserna på Restaurang Matkulturen
ändras till följande:
2-rätters lunch inklusive måltidsdryck 110 kronor
3-rätters lunch inklusive måltidsdryck 130 kronor
Kvällsservering 400 kronor (exklusive dryckespaket som erbjuds separat)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §37, föreslå
besluta att priserna på Restaurang Matkulturen ändras till följande:
2-rätters lunch inklusive måltidsdryck 110 kronor
3-rätters lunch inklusive måltidsdryck 130 kronor
Kvällsservering 400 kronor (exklusive dryckespaket som erbjuds separat)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §37.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Yrkanden
Fredrik Johansson (S)
att bifalla arbetsutskottets förslag, samt att priserna ska gälla från och med

höstterminen 2022.

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

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.51
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §64 Dnr: BU.2022.13 7.2

Utvärdering av tider för 15-timmarsplaceringar i förskolan samt
justering av regler för 15-timmarsplacering

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utvärdering av 15-timmarsplaceringar, daterad 2022-05-13
att justera reglerna för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg

kvällar, nätter och helger, enligt förslag daterat 2022-05-23. Justeringen
gäller från och med 15 augusti 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, §17, att anta regler för
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger, att
gälla från och med 1 augusti 2020. Bland annat infördes gemensamma tider för 15-
timmarsplaceringar inom ramen för allmän förskola och för barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-22, §18, att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utvärdera villkoren för 15-timmarsplaceringar.
Utvärderingen ska redovisas i barn- och utbildningsnämnden maj 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat tiderna för
15-timmarsplaceringar i förskolan som enligt nuvarande riktlinjer är måndag till
torsdag, kl 8.30-12.15. Som underlag för utvärderingen har en SWOT-analys
genomförts med personal. Med utvärderingen som grund föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att reglerna för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg
och omsorg kvällar, nätter och helger justeras under rubrikerna Allmän förskola
för 3-5 åringar, Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa samt Barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga. Justeringen föreslås börja gälla 15 augusti 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §38, föreslå
att godkänna utvärdering av 15-timmarsplaceringar, daterad 2022-05-13, samt att
justera reglerna för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar,
nätter och helger, enligt förslag daterat 2022-05-23. Justeringen gäller från och
med 15 augusti 2022.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-22, §18.
Utvärdering av tider för 15-timmarsplaceringar i förskolan, daterad 2022-05-13.
Justering av ”Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg,
kvällar, nätter och helger” avseende 15-timmarsplacering i förskolan, daterad
2022-05-23.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §38.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Samtliga förskoleområden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://8.30-12.15
https://BU.2022.13
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §65 Dnr: BU.2022.53 7.1.4

Revidering av riktlinjer för skolskjutsar och elevresor

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för
skolskjutsar och elevresor, daterat 2022-05-25. Riktlinjerna gäller från och med
höstterminen 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat kommunens riktlinjer för
skolskjutsar och elevresor. I huvudsak består revideringen av en uppdatering
utifrån gällande bestämmelser, samt förtydligande av ansvarsfördelningen vid
skolskjuts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta reviderade riktlinjer för
skolskjutsar och elevresor, daterat 2022-05-25. Riktlinjerna gäller från och med
höstterminen 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §39, föreslå
att anta reviderade riktlinjer för skolskjutsar och elevresor, daterat 2022-05-25.
Riktlinjerna gäller från och med höstterminen 2022.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för skolskjutsar och elevresor, daterat 2022-05-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-25.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §39.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.53
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §66 Dnr: BU.2022.36 1.9

Yttrande över detaljplan för del av Uvekull 1:5 m.fl. inom
Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för delar
av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar daterat mars 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i
Smålandsstenar, finns ute på samråd. Synpunkter ska lämnas senast 20 maj 2022.

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för
idrottsändamål samt möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars
Tennisklubb på delar av fastigheten Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i
Smålandsstenar. Planförslaget möjliggör för ändamålet idrottsanläggning och
tennisklubbens föreslagna utveckling av ny padelhall.

Yttrande
Hörsjöområdet är ett attraktivt friluftsområde som flitigt används av barn och
ungdomar. Utarbetat förslag till detaljplan säkerställer markanvändningen för
idrottsändamål. Det är viktigt att planområdet är lättillgängligt och tryggt, väl belyst
och med säkra gång- och cykelvägar för barn och ungdomar, som ska till och från
friluftsområdet och sportanläggningar. Möjligheten att angöra området genom
infart via Domargatan istället för som idag via Villagatan och Hörsjögatan bör
utredas. Detta för att undvika att cykel- och gångtrafikanter blandas med
biltrafiken.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillstyrka förslag till detaljplan för
delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar daterat mars
2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §40, föreslå
att tillstyrka förslag till detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom
Hörsjöområdet i Smålandsstenar daterat mars 2022.

Beslutsunderlag
Detaljplan för delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar,
daterad mars 2022.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §40.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.36
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §67 Dnr: BU.2022.48 1.9

Yttrande över åtgärdsprogrammet "Hälsans miljömål 2023-2027"

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka åtgärdsprogrammet Hälsans
miljömål 2023-2027 och att de åtgärder som berör barn- och utbildningsnämndens
verksamheter ska genomföras och följas upp enligt programmets förslag.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har överlämnat åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2023-2027 på
remiss. Svar ska lämnas senast 2022-09-30. Kommunstyrelsen har överlämnat
åtgärdsprogrammet på remiss till nämnderna och de kommunala bolagen. Yttrande
ska lämnas senast 2022-08-10. Därefter kommer ett kommungemensamt yttrande
att utarbetas och beslutas av kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen vill ha svar på om ansvariga aktörer avser att genomföra de åtgärder
som föreslås i remissen samt vilka åtgärder som inte är högprioriterade eller om
det finns andra åtgärder som bör ingå i programmet. Som en bilaga finns Nuläge
och analys av Hälsans miljömål – Underlag för prioriterade områden i
åtgärdsprogram Hälsans miljömål.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §42, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-14.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att tillstyrka åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål
2023-2027 och att de åtgärder som berör barn- och utbildningsnämndens
verksamheter ska genomföras och följas upp enligt programmets förslag.

Beslutsunderlag
Remiss åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2023-2027, daterat 2022-05-06.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, §42.
Tjänsteskrivelse inkl. yttrande, daterad 2022-06-10.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.48
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §68 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Kontaktpolitiker och programråd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att välja Javad Haydari (C) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola
F-6

att välja Elliot Björkman (M) till ledamot i programråd för Vård- och
omsorgsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Linda Strömblads (C) begäran om
entledigande från uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, samt att välja Javad
Haydari (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-6 samt ledamot i programråd
för Vård- och omsorgsprogrammet efter Linda Strömblad (C) ska väljas.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att välja Javad Haydari (C) till
kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-6, samt att välja Elliot
Björkman (M) till ledamot i programråd för Vård- och omsorgsprogrammet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-31, §43, föreslå
att välja Javad Haydari (C) till kontaktpolitiker i verksamhetsområde grundskola F-
6, samt att välja Elliot Björkman (M) till ledamot i programråd för Vård- och
omsorgsprogrammet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24, §36.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28, §52.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-31, §43.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Valda
Verksamhetschef grundskola
Gislaveds gymnasium

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.84


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
12

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §69 Dnr: BU.2022.35 1.4.1

Redovisning av åtgärder som kommer att vidtas för att få en budget i
balans

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av åtgärder för
att nå en budget i balans.

Ärendebeskrivning
I samband med behandlingen av Uppföljning 1 beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2022-04-19, §44, att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-
06-14 redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att få en budget i balans.

Redovisning
Barn- och utbildningsnämnden redovisade i Uppföljning 1 en prognos med
-2 500 tkr. Det är förskolan som i prognosen redovisade ett underskott.
Förskoleområdena har fått i uppdrag att se över sina organisationer för att nå en
budget i balans. Intäkterna för barnomsorgsavgifter har uppjusterats och barn- och
utbildningsförvaltningen har även erhållit betydligt högre intäkter från staten
avseende sjuklöner för kvartal 1. Detta sammantaget ger en ny prognos för 2022
avseende Uppföljning 1 på +500 tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-04-19, §44.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-06-13.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-06-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.35


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
13

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §70 Dnr: BU.2022.46 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elev på
Ölmestadskolan

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

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Ölmestadskolan beslutat att
stänga av en elev tiden 2022-04-26--29. 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 Ölmestadskolan.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterat 2022-04-26.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02.

Beslutet skickas till:
Rektor Ölmestadskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.46


 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §71 Dnr: BU.2022.2 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 av kränkande behandling m.m. - skola, daterad 2022-06-02.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §72 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Programråd för Ekonomiprogrammet
Lill Hege Pettersson (KD) informerar från programråd för Ekonomiprogrammet.
Tidigare elever redovisade uppföljning av Ekonomiprogrammet i förhållande till
anställning på bank. Eleverna upplever att Ekonomiprogrammet på Gislaveds
gymnasium fungerar bra och att man har användning av kunskaperna i arbetslivet.

Datum för programråd
Fredrik Johansson (S) informerar om att programråd har krockat med
sammanträden med nämnden och menar att det hade varit bra om ansvariga för
programråden undviker att ha programråd samma dag som möten med nämnden
och arbetsutskottet.

Förvaltningsdialog med fastighet- och serviceförvaltningen
Anders Martinsson (C) och barn- och utbildningschefen informerar om
förvaltningsdialog med fastighet- och serviceförvaltningen. Just nu diskuteras
placering av ny simhall och när den gamla ska rivas. Skolan behöver ha tillgång till
en simhall för att kunna genomföra undervisningen, möjligtvis kan man klara
undervisningen utan simhall en kortare period men inte i flera år.

Förvaltningsöversyn
Barn- och utbildningschefen informerar om förvaltningsöversynen. När det gäller
kostorganisationen har besked lämnats till samtliga medarbetare inom barn- och
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens kök att man kommer att arbeta
kvar med samma arbetsuppgifter i samma kök även efter 1 januari 2023.
Musikskolans medarbetare arbetar kvar på samma plats, med samma
arbetsuppgifter och även samma chef.

Beslut har även fattats om att samtliga nämndsekreterare ska tillhöra
kommunstyrelseförvaltningen men vara placerade på respektive förvaltning.
Diskussioner pågår fortfarande om förändringen ska genomföras enligt beslutet.

I samband med förvaltningsöversynen görs även en översyn av lokaler och
förvaltningarnas placeringar.

Personalinformation
Barn- och utbildningschefen informerar om att kvalitets- och utvecklingschefen
även kommer att vara ställföreträdande barn- och utbildningschef.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
16

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §73 Dnr: BU.2022.4 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 2022-06-03.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
17

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §74 Dnr: BU.2022.5 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 2022-06-03.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
18

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-06-14

Bu §75 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Differentierad barnomsorgsavgift (dnr BU.2019.103)
Lill Hege Pettersson (KD) undrar när uppdraget om differentierad
barnomsorgsavgift i förskolan kommer att redovisas.

Barn- och utbildningschefen informerar om att uppdraget om differentierad
barnomsorgsavgift kommer att redovisas under hösten 2022.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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