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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.25

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C)
Elisabeth Andersson (C) ersättare för Mona Almborg (C)
Ann Nilsson (C)
Ulla Christiansson (M)
Lill Hege Pettersson (KD)
Elisabet Lindroth (L), kl. 13.00-16.00, §§1-11, 14 (punkt 1 och 2)
Tommy Östring (WeP)
Fredrik Johansson (S) ersättare för Christina Lindqvist (S)
Thomas Wallentin (S)
Suzana Bahtanovic (S)
Julia Jensen (S) ersättare för Josefine Dinäss (S)
Naile Azizi (S)
Stefan Nylén (SD)
Pierre Svanström (SD)

Carina Uvenfeldt, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Helena Johansson, teamchef förskola, §6
Ing-Marie H. Paulsson, teamchef F-6 och fritidshem, §6
Jan Pettersson, teamchef grundskola 7-9, §6
Gunilla Davidsson, gymnasiechef, §6
Agneta Åhsberg, administrativ chef, §3

Utses att justera Suzana Bahtanovic (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 25 februari 2020, kl. 11.00
plats och tid

Under- Paragrafer 1 - 14
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

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

Suzana Bahtanovic (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 1 - 14Sammanträdesdatum 2020-02-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-02-25 anslags nedtagande 2020-03-19

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret
för protokollet

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

https://13.00-16.00
https://13.00-16.25
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(2)

Bu §1 Dnr: BU.2019.90 7.1.5

Yttrande över revisionsrapport Granskning barn i behov av särskilt
stöd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2020-01-09,
avseende granskning gällande barn i behov av särskilt stöd

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
under 2019 genomfört en granskning av arbetet med barn i behov av särskilt
stöd. Granskningen syftar till att granska om barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt.
Anstånd med att lämna svar har beviljats till 21 februari 2020. Revisionen vill
inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits.

Granskningen har utgått från följande kontrollmål:
• Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt

uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp
behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet.

• Nämnden följer upp att skolenheterna har tillräckliga resurser för att
leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd.

• Nämnden har rutin för att undersöka att det särskilda stödet till elever
fungerar.

• Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna
fungerar vidtar nämnden åtgärder.

• Nämnden har säkerställt att verksamheten i grundskolan har vidtagit
åtgärder till följd av den förändrade lagstiftningen som träder i kraft 1 juli
2019.

I granskningen framkom det att barn- och utbildningsnämnden inte helt
säkerställer att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt.
Rutin och systematik för uppföljning saknas och det framgår inte med tydlighet
att den delen av verksamheten påverkar nämndens uppdateringar av
resursfördelning.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:
Revisorerna rekommenderar att nämndens uppföljning, analys och planering
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning tar
hänsyn till verksamhetens arbete med barn och elever i behov av stöd. Genom
befintliga rutiner och arbetssätt på enhetsnivå anser revisorerna att det finns
information och material som kan användas för att göra adekvat uppföljning och
analyser. Detta kan i sin tur vara ytterligare underlag till nämnden för att
definiera mål, utveckla samt styra och leda verksamheten.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.90
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 2(2)

Bu §1 (forts.)

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
revisorernas granskning gällande barn i behov av särskilt stöd. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen, samt att förvaltningen får i uppdrag att inom ett år redovisa
om beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-04, §7, föreslå
att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2020-01-09,

avseende granskning gällande barn i behov av särskilt stöd
att överlämna yttrandet till kommunrevisionen
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning barn i behov av särskilt stöd, daterad 2019-10-16.
Yttrande över revisorernas granskning gällande barn i behov av särskilt stöd,
daterat 2020-01-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-04, §7.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(2)

Bu §2 Dnr: BU.2019.107 7.1

Yttrande över revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid
debitering av avgifter

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2020-01-09,
avseende granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter,

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
under 2019 genomfört en granskning av intern kontroll gällande debitering av
avgifter för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och tekniska nämnden. Svar ska lämnas senast 21 februari 2019.
Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har
vidtagits.

Revisionsfrågan för barn- och utbildningsnämnden är om den interna kontrollen
vid debitering av avgifter är tillräcklig. Granskningen har visat att det saknas
dokumenterade rutiner/processbeskrivningar som omfattar hela
debiteringsprocessen. Det bör även dokumenteras vilka kontroller som ska
genomföras för att minska risker för felaktigheter i debiteringsprocessen.

Granskningen har utgått från följande kontrollmål:
• Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av

kundfakturor.
• Upprättade fakturor överensstämmer med underlag (inkomstuppgifter,

tillsynsgrad, taxor etc.).
• Tillräckliga kontroller och uppföljning finns som säkerställer att avgifterna

blir korrekt redovisade.
• Det sker tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna.

För samtliga nämnder rekommenderar revisionen att:
• Upprätta dokumenterade rutin/processbeskrivningar som omfattar hela

debiteringsprocessen samt vilka kontroller som ska genomföras. Detta
för att minska risken för felaktigheter i debiteringsprocessen.

• Vid uppdatering av taxan i systemet eller excelmall genomför
förvaltningen ingen kontroll att rätt taxa registrerats. Vid manuell
registrering finns det risk att fel uppgifter registreras. Genom att en
annan medarbetare kontrollerar de registrerade taxorna stärks den
interna kontrollen. Vi rekommenderar att nämnden inför kontroll av
inlagda taxor samt att kontrollen dokumenteras.

• Dokumentera och spara resultatet av befintliga genomförda kontroller i
debiteringsprocessen. Detta medför en ökad spårbarhet samt möjliggör
uppföljning av genomförda kontroller.

• Överväga införandet av stickprovskontroll i debiteringsprocessen för att
stärka den interna kontrollen. Kontrollen bör även dokumenteras.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 2(2)

Bu §2 (forts.)

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
revisorernas granskning gällande intern kontroll vid debitering av avgifter. Barn-
och utbildningsförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen, samt att förvaltningen får i uppdrag att inom ett år redovisa
om beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-04, §8, föreslå
att godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2020-01-09,

avseende granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter,
att överlämna yttrandet till kommunrevisionen
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om

beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter,
daterad 2019-11-21.
Yttrande över revisorernas granskning av intern kontroll vid debitering av
avgifter, daterad 2020-01-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-04, §8.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §3 Dnr: BU.2019.28 7.1

Uppföljning av intern kontroll 2019

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern
kontroll 2019, daterad 2020-02-04.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-23, §52, att godkänna Intern
kontrollplan och riskanalys 2019, daterad 2019-04-09.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av intern kontroll
2019. I intern kontrollplan 2019 ingår nio kontrollmoment. Uppföljningen visar
att fyra kontrollpunkter har positivt svar (grön) och fem delvis positivt svar
(gul).

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-04, §9, föreslå
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2019, daterad 2020-02-04.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §52.
Uppföljning av intern kontroll, daterad 2020-02-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-04, §9.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.28
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §4 Dnr: BU.2019.29 1.4.1

Bokslut 2019

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2019, daterat
2020-02-14, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade preliminärt bokslut för 2019
muntligt på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-04.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-02-04, §10, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa bokslut 2019 till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-18.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt bokslut 2019. I bokslutet
redovisas ett negativt resultat på -3 645 tkr. De största avvikelserna mot
budget visar programmen förskola, pedagogisk omsorg -3 427 tkr, fritidshem
+5 241 tkr, grundskola +1 646 tkr, gymnasieskola -3 214 tkr samt
gemensamma verksamheter -6 077 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bokslutet godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-02-04, §10.
Bokslut 2019, daterat 2020-02-14.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-02-17.
Protokoll MBL, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga områden
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §5 Dnr: BU.2019.29 1.4.1

Redovisning av statsbidrag 2019

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar statsbidrag som sökts och beviljats
under 2019. Totalt omfattar statsbidragen drygt 66 000 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag 2019, daterad 2020-02-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §6 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
Teamcheferna redovisar klagomål, skolplikt inkl. frånvaro, kränkande behandling
samt skolpliktsärenden.

Beslutsunderlag
Presentation Sammanställning av anmälan om kränkande behandling,
klagomålshantering, skolinspektionsärenden och skolplikt Ht 2019.
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, klagomålshantering,
skolinspektionsärende och skolplikt - höstterminen 2019, daterad 2020-02-18.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §7 Dnr: BU.2019.22 7

Information om svar till Skolinspektionen avseende regelbunden
tillsyn av Gullviveskolan

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

Ärendebeskrivning
Vid uppföljning av regelbunden tillsyn på Gullviveskolan beslutade
Skolinspektionen om föreläggande vid vite på 800 000 kronor gällande Extra
anpassningar och särskilt stöd, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande
behandling, samt Grundläggande förutsättningar för skolenheten. Åtgärder för
att avhjälpa påtalade brister ska vidtas senast 2020-02-05, och senast samma
dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen.

Information om vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens
föreläggande lämnades på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-02-04. Skriftlig redovisning av åtgärderna har lämnats till Skolinspektionen
2020-02-05.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut 2019-09-06.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-02-04, §12.
Redovisning av åtgärder avseende Gullviveskolan i Gislaveds kommun, daterad
2020-02-05.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-02-17.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.22
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §8 Dnr: BU.2020.19 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elever i
grundskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
avstängning av elever på Nordinskolan och Åsenskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till Skollagen 5 kap. § 14, har rektor på Nordinskolan respektive
rektor på Åsenskolan beslutat att stänga av totalt tre elever. Enligt Skollagen
5 kap. § 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är
under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.

Rektor för Nordinskolan har beslutat om följande avstängningar:
Elev 1, tiden 2020-01-16--16
Elev 2, tiden 2020-02-07--07

Rektor för Åsenskolan har beslutat om avstängning av en elev tiden
2019-12-13--19.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att informationen om avstängningar
godkänns.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterade 2019-12-12, 2020-01-16, 2020-02-06.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10.

Beslutet skickas till:
Rektor Åsenskolan
Rektor Nordinskolan
Socialnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.19
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §9 Dnr: BU.2018.53 7

Information om uppföljning av kommunrevisionens granskning av
rektors förutsättningar

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

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen granskade rektors förutsättningar hösten 2018. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2018-12-17, §116, 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 lämnar en redovisning av
beslutade/genomförda åtgärder. Redovisningen har överlämnats till
kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av rektors förutsättningar, daterad 2018-10-18.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-17, §116.
Redovisning av beslutade/genomförda åtgärder gällande granskning av rektors
förutsättningar, daterad 2020-02-18.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2018.53
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-02-18 1(1)

Bu §10 Dnr: BU.2020.2 7.1.5

Anmälan om kränkande behandling, trakasserier, 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.

Följande anmälningar har kommit in:
- Nordinskolan 2020-01-09, 2020-01-14, 2020-01-21, 2020-01-23,

2020-01-29, 2020-02-06
- Lundåkerskolan 2019-12-13, 2019-12-16, 2020-01-09, 2020-01-14,

2020-01-29, 2020-02-07
- Villstadskolan 2019-12-12, 2020-01-13, 2020-01-28, 2020-02-05
- Ekenskolan 2020-01-16 (2 st), 2020-01-20, 2020-01-21 (2 st),

2020-01-24 (2 st), 2020-02-03, 2020-02-04, 2020-02-07
- Töråsskolan 2020-01-13, 2020-01-17, 2020-01-30, 2020-02-03
- Bureskolan 2019-11-18, 2019-12-11, 2020-01-17, 2020-01-27,

2020-01-29, 2020-01-31
- Isabergskolan 2020-01-20, 2020-02-04, 2020-02-05, 2020-02-06
- Gullviveskolan 2019-12-13 (2 st), 2020-01-13, 2020-01-14, 2020-01-15,

2020-01-16 (3 st), 2020-01-17 (2 st), 2020-01-21 (2 st), 2020-01-23,
2020-01-28, 2020-01-29, 2020-02-04

- Åsenskolan 2019-12-05, 2019-12-10 (2 st), 2019-12-11 (4 st),
2019-12-12 (2 st), 2019-12-13, 2019-12-18, 2020-01-23,
2020-01-24 (2 st)

- Klockargårdskolan 2020-01-29
- Sörgårdsskolan 2020-02-12
- Parkgårdens förskola 2020-01-16
- Tallens förskola 2020-01-27
- Linnéans förskola 2020-01-31

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Rekrytering av rektor/biträdande rektor Reftele/Ås
Barn- och utbildningschefen informerar om att rekrytering av rektor på
Ängslyckans skola tillika biträdande rektor på Ölmestadskolan pågår. Sista
ansökningsdag är 2020-02-23. Därefter kommer intervjuer att genomföras.

Organisationsöversyn
Barn- och utbildningschefen informerar om att en organisationsöversyn har
genomförts och kommer att gälla från 1 juli 2020. Översynen innebär att en
tjänst som elevhälsochef inrättas, verksamhetschefer inrättas för förskola,
grundskola och gymnasieskola, rektor blir chef för skoladministratörerna i
förskola och grundskola samt biträdande rektor. Förändringen innnebär ingen
utökning av tjänster.

Artikel i VN om musikskolan
Barn- och utbildningschefen informerar om att den artikel om musikskolan som
publicerats i VN innehåller felaktigheter. Det stämmer inte att 100 elever har
slutat på grund av Skolinspektionens beslut innebärande att undervisningen inte
längre bedrivs på lektionstid. Musikskolans egna enkät till elever som slutat
visar att fler elever slutat av annan anledning än att undervisningen sker utanför
lektionstid.
En utredning om musikskolan har påbörjats.

Revidering av tillämpningsreglerna för barnomsorg
Maria Gullberg Lorentsson (M) informerar om att tillämpningsreglerna för
barnomsorg kommer att revideras under våren.

GETT-mässan 18 mars
Maria Gullberg Lorentsson (M) påminner om GETT-mässan 18 mars.

Programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Anders Martinsson (C) och Thomas Wallentin (S) rapporterar från programråd
för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. I första sökomgången är det sex
sökande, vilket är fler än förra året. Inför omvalsperioden kommer bl.a.
workshops att anordnas.

Invigning av danslokaler i Glashuset
Maria Gullberg Lorentsson (M) informerar om att invigning av danslokalerna i
Glashuset kommer att ske 22 februari.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Delegeringsbeslut

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-04.

Delegat barn- och utbildningschef Carina Uvenfeldt
- Lämnande av yttrande på nämndens vägnar till Skolväsendets

överklagandenämnd 2019-12-17
- Beslut om bidragsbelopp 2020 till varje anordnare 2019-12-20 (22 st)
- Beslut om avgiftsbefrielse 2020-01-20, 2020-01-23 (4 st), 2020-01-28 (12

st), 2020-02-07
- Vidaredelegering av attesträtt 2019-12-03 (8 st), 2019-12-09, (2 st),

2019-12-12 (19 st), 2019 12-13, 2019-12-17 (8 st), 2019-12-18 (7 st),
2019-12-19 (4 st), 2020-01-02 (2 st), 2020 01-09 (3 st), 2020-01-15,
2020-01-30, 2020-02-06 (2 st), 2020-02-11

- Beslut att inte lämna ut handling 2020-01-23
- Beslut om tilläggsbelopp 2020-01-29
- Lämnande av yttrande på nämndens vägnar till Barn- och elevombudet

2020-02-06

Delegat rektor Eva Kiratsopoulou
- Partiell tjänstledighet i mindre omfattning 2020-01-29

Delegat rektor Ann-Charlotte Spånberg
- Beslut om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan

beaktas 2019-09-30, 2019-10-14

Delegat rektor Per Bernardson
- Beslut om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan

beaktas 2019-09-19, 2019-10-11 (2 st), 2019-11-11, 2019-11-19, 2019-
11-25, 2019-12-13 (2 st)

Delegat rektor Emma Gunnarsson
- Beslut om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan

beaktas 2019 09 27 (2 st), 2019-11-11, 2019-11-22, 2019-11-25

Delegat rektor Ginger Johansson
- Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder

2020-01-09, 2020 01 14 (2 st),
- Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare

2019-11-12
- Partiell tjänstledighet i mindre omfattning 2019-12-01

Delegat rektor Ingeborg Wendefors
- Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare

2020-01-02, 2020-01-16 (2 st), 2020-01-20 (2 st)
- Partiell tjänstledighet i mindre omfattning 2020-01-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Delegat enhetschef Elisabeth Holmberg
- Upphandling av områdesspecifika varor och tjänster 2019-11-14 (2 st),

2019-12-20 (2 st)

Delegat rektor Christina Filipsson
- Partiell tjänstledighet i mindre omfattning 2019-12-02, 2019-12-04, 2020-

01-24
- Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare

2019-12-02, 2019-12-16
- Intern revision livsmedelsanläggning 2019-12-16

Delegat gymnasiechef Gunilla Davidsson
- Beslut om inackorderingstillägg 2019-11-12, 2019-12-17, 2019-12-18 (2

st), 2019-12-20, 2020 01-03, 2020-01-20

Delegat tf./stf. barn- och utbildningschef Agneta Åhsberg
- Beslut om försäljning av inventarier och utrustning 2019-05-24
- Upphandling av kurs automation och styrteknik 2019-12-06

Delegat rektor Lena Gudmundsson
- Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare

2020-01-14

Delegat rektor Anna Rothzén
- Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder

2020-01-08

Delegat rektor Yvonn Asp
- Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder

2019-11-26
- Intern revision livsmedelsanläggning 2019-12-13

Delegat rektor Roland Andersson
- Lämnande av yttrande inför mottagande av elev till komvux på gymnasial

nivå 2019-12-10, 2019-12-18

Delegat rektor Emma Melert
- Intern revision livsmedelsanläggning 2019-12-13
- Beslut om placering om barnet har ett eget behov pga. familjens situation

2019-10-17, 2019 10 18, 2019-11-13, 2019 11 19, 2019-12-09 (2 st),
2019-12-12

- Beslut om placering om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling
2019-11-13, 2019-11-15

- Partiell tjänstledighet i mindre omfattning 2019-11-08

Delegat rektor Frida Rylander
- Beslut om placering om barnet har ett eget behov pga. familjens situation

2019-10-03, 2019 11 12 (3 st), 2019-12-18 (2 st), 2019-12-19 (2 st)
- Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder

2019-10-16

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Delegat rektor Mirza Basic
- Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare

2019-11-16, 2019-11-28

Protokoll samverkansmöte
Gislaveds Gymnasium 2019-09-16, 2019-10-21, 2019-11-25, 2020-01-20

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2020-02-18.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
att vid kommande sammanträden ska en sammanställning av meddelandena

och samtliga meddelanden i sin helhet finnas tillgängliga i
sammanträdeshandlingarna.

Ärendebeskrivning
Klagomål/beröm/förslag via kommunens synpunktshantering
- Synpunkt brist på matematiklärare
- Klagomål Parkgårdens förskola samt svar
- Synpunkt blöjor i förskolan samt svar
- Anonymt klagomål på Gyllenforsskolans förskoleklass och fritids samt

svar
- Förslag gällande minska kommunens matsvinn samt svar
- Fråga gällande handlingsplan för särbegåvade elever samt svar
- Frågor om överbliven skolmat samt svar
- Synpunkt på förändring av tider för 15-timmarsplacering Parkgårdens

förskola (3 st) samt svar
- Fråga hur kommunen arbetar med Barnkonventionen
- Förslag gällande biofilm

Skolinspektionen
- Beslut efter riktad tillsyn Gyllenforsskolan (dnr BU.2019.52)
- Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

(dnr BU.2018.35)
- Beslut efter uppföljning grundsärskola huvudmannanivå (dnr BU.2018.35)
- Beslut om godkännande som huvudman för riksrekryterande

yrkesutbildning vid motorsport- gymnasiet (dnr BU.2019.29)
- Redovisning av åtgärder gällande anmälan Ekenskolan samt beslut

(dnr BU.2019.71)
- Anmälan mot Bureskolan (2 delar) (dnr BU.2020.10)
- Redovisning av åtgärder gällande tillsyn Gullviveskolan (dnr BU.2019.22)
- Beslut gällande anmälan Ölmestadskolan (dnr BU.2019.82)

BEO, anmälan om kränkande behandling vid Lundåkerskolan samt yttrande
(dnr BU.2020.9).

JO, begäran om yttrande gällande ärende om utlämnande av handling
(dnr BU.2020.20).

Kammarrätten i Jönköping, dom att avslå överklagande om utlämnande av
handling (dnr BU.2019.91).

Högsta förvaltningsdomstolen, beslut att inte pröva fråga om utlämnande av
handling (dnr BU.2019.91).

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.91
https://BU.2019.91
https://BU.2020.20
https://BU.2019.82
https://BU.2019.22
https://BU.2020.10
https://BU.2019.71
https://BU.2019.29
https://BU.2018.35
https://BU.2018.35
https://BU.2019.52
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Skolväsendets överklagandenämnd
- Yttrande gällande överklagat beslut om åtgärdsprogram Bureskolan

(dnr BU.2019.104)
- Beslut att avslå överklagande om hovslagarutbildning (dnr BU.2019.106)

Förvaltningsrätten i Stockholm, dom att avslå överklagande av
Skolinspektionens beslut om vite gällande tillsyn Lundåkerskolan
(dnr BU.2019.12)

Arbetsmiljöverket, avslutsbrev tillsyn Ekenskolan.

SVT Nyheter Jönköping, enkät om tillgång till gratis mensskydd samt svar.

Linköpings kommun, uppsägning av avtal gällande NIU-utbildning.

Folkhälsomyndigheten, vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5.

Kommunfullmäktige 2019-12-12
§159, idé och gestaltningsprogram för Gislaveds centrum
§162, Uppföljning 3, hela kommunen (dnr BU.2019.29)
§163, reglemente för kommunstyrelsen
§164, reglemente för barn- och utbildningsnämnden (dnr BU.2019.13)
§170, regler om ersättningar för kommunalt förtroendevalda

Skolverket, statsbidrag
- Beslut om rekvisition – Lärarlönelyftet 2019/2020 (dnr BU.2016.36)
- Beslut om rekvisition – Lärarassistenter 2019 (dnr BU.2019.98)
- Beslut om redovisning – Mindre barngrupper i förskolan 2018-2019

(dnr BU.2019.48)
- Beslut om redovisning – Fritidshemssatsningen 2018-2019

(dnr BU.2016.35)
- Beslut om redovisning – Personalförstärkningar inom elevhälsan,

specialpedagogiska insatser för 2018 (dnr BU.2017.21)
- Fastställda bidragsramar för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för

2020 (dnr BU.2019.103)
- Beslut om redovisning – Lågstadiesatsningen 2018-2019 (dnr

BU.2017.66)
- Beslut om redovisning – Yrkeslärare 2018 (dnr BU.2018.19)
- Rekvisition – Likvärdig skola 2020 (dnr BU.2019.73)
- Ansökan – Entreprenörskap i skolan 2020 (dnr BU.2019.31)
- Ansökan – Omsorg under kvällar, nätter och helger 2020

(dnr BU.201933)
- Ansökan – Högskolestudier i specialpedagogik VT 2020

(dnr BU.2017.23)
- Ansökan – Bättre språkutveckling i förskolan 2020 (dnr BU.2019.96)
- Rekvisition – Kvalitetssäkrande åtgärder 2020 (dnr BU.2018.63)
- Redovisning – Fjärrundervisning 2019 (dnr BU.2019.97)
- Ansökan – Läxhjälp 2020 (dnr BU.2019.32)
- Ansökan – Lovskola 2020 (dnr BU.2019.51)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.51
https://BU.2019.32
https://BU.2019.97
https://BU.2018.63
https://BU.2019.96
https://BU.2017.23
https://BU.2019.31
https://BU.2019.73
https://BU.2018.19
https://BU.2017.66
https://BU.2017.21
https://BU.2016.35
https://BU.2019.48
https://BU.2019.98
https://BU.2016.36
https://BU.2019.13
https://BU.2019.29
https://BU.2019.12
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Kulturrådet
- Redovisning av bidrag 2018/2019 musik- och kulturskolor

(dnr BU.2017.70)
- Ansökan om bidrag Skapande skola (dnr BU.2017.16)

Bygg- och miljöförvaltningen, anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning,
Rödluvans förskola.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2020-02-18.

Yrkanden
Anders Martinsson (C), Suzana Bahtanovic (S), Ann Nilsson (C)
att vid kommande sammanträden ska en sammanställning av meddelandena

och samtliga meddelanden i sin helhet finnas tillgängliga i
sammanträdeshandlingarna.

Ulla Christiansson (M)
att bifalla Anders Martinssons m.fl. yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Martinssons m.fl. yrkande och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2017.16
https://BU.2017.70
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Övriga frågor

El- och energiprogrammet
Anders Martinsson (C) har fått indikationer från vårdnadshavare om att det är
stökigt på El- och energiprogrammet. Hur gör man för att det ska bli bättre?

Gymnasiechefen informerar om att rektor arbetar aktivt med situationen
tillsammans med vårdnadshavare för att det uppkomna situationen ska lösas på
ett bra sätt.

Investeringsutrymme för mindre fastighetsåtgärder
Anders Martinsson (C) undrar varför det inte finns något investeringsutrymme
för mindre fastighetsåtgärder.

Administrativ chef informerar om att det endast finns 2 700 tkr i
investeringsutrymme i hela kommunen för så kallade "hyresgästanpassningar",
vilket innebär att hårda prioriteringar måste göras. Prioriteringarna görs i
lokalförsörjningsgruppen.

Drogförebyggande arbete
Tommy Östring (WeP) undrar vad det görs för drogförebyggande åtgärder i
skolorna.

Barn- och utbildningschefen återkommer med information om det
drogförebyggande arbetet på ett kommande sammanträde med barn- och
utbildningsnämnden.

Blöjor i förskolan
Stefan Nylén (SD) undrar hur frågan om fri tillgång till blöjor kommer att
hanteras.

Barn- och utbildningschefen och ordföranden informerar om att
kammarrättens dom gällande fria blöjor i förskolan inte prövade sakfrågan och
är heller inte prejudicerande. Ingen förändring kommer att göras med anledning
av domen, vilket även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
rekommenderat.

Elevhälsa
Stefan Nylén (SD) har fått uppgift om att en anställd på gymnasiet vid en akut
incident med en vuxelev hade uttryckt sig på ett olämpligt sätt.

Barn- och utbildningschefen undersöker händelsen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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