
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-07

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.55

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

Övriga deltagande Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Carina Hall, verksamhetschef grundskola
Helena Johansson, verksamhetschef förskola
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller, §§75-78
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§76, 79-80
Ulf Jiretorn, rektor, §84
Jan Pettersson, senior rådgivare, §§85-86

Utses att justera Stefan Nylén (SD)
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret fredagen den 10 september 2021, kl 9.30

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 75 - 92

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

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

Stefan Nylén (SD)

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

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §75 Dnr: BU.2021.25 1.4.1

Uppföljning 2 per 2021-08-31

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Uppföljning 2, daterad 2021-
09-06, samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 2 per 2021-08-31 med helårsprognos 2021, ska vara nämndsbehandlad
senast 10 september 2021. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade
2021-08-24, §39, att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa
Uppföljning 2 per 2021-08-31 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2021-09-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt Uppföljning 2. I uppföljningen
redovisas ett överskott per 2021-08-31 på 8 464 tkr och en helårsprognos 2021
på 4 325 tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, §39.
Uppföljning 2, daterad 2021-09-06.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga områden
Ekonomiavdelningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
3

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §76 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Utblick 2023 inklusive lokalresursplanering 2023-2032

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Utblick 2023 inklusive
lokalresursplanering 2023-2032, daterad 2021-08-16, samt att överlämna utblicken
till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20, §72, att godkänna Alliansens
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025. Planeringsdirektivet innehåller
bland annat planeringsförutsättningar, mål, skattesats, eventuella uppdrag, kritiska
kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2022 med plan för 2023-
2025.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Utblick 2023. I förslaget
beskrivs hur nämnden påverkas av de viktigaste trenderna i kommunens
omvärldsanalys, kommentar till befolkningsutvecklingen, förändringar i lagkrav och
regler, övrigt som kan komma att påverka nämnden samt nämndens framtida
utmaningar och utvecklingsbehov. Nämndens framtida lokalbehov redovisas i
dokumentet "Lokalresursplanering 2023-2032" som är en bilaga till utblicken.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa Utblick 2023 inklusive
lokalresursplanering 2023-2032, daterad 2021-08-16, samt att överlämna utblicken
till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §40, föreslå
att fastställa Utblick 2023 inklusive lokalresursplanering 2023-2032, daterad 2021-
08-16, samt att överlämna utblicken till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, §72.
Utblick 2023 inklusive bilaga lokalresursplanering 2023-2032, daterad
2021-08-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §40.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
4

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §77 Dnr: BU.2020.68 7.1

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att från och med januari 2021 justera bidragsbeloppet 2021 avseende utökad
satsning av "skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasieskola med 158 kronor per elev (totalt
794 kronor per elev)

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av den rådande coronapandemin har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021, den så
kallade "skolmiljarden". Regeringen har beslutat om ytterligare medel till
skolväsendet 2021 som en utökad satsning av "skolmiljarden". Syftet med
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots
pandemin. Pengarna fördelas proportionellt mellan landets kommuner utifrån
antalet barn och unga i åldern 6-19 år. Kommunerna ska fördela motsvarande
resurser till enskilda huvudmän.

För Gislaveds kommuns del utgör det förstärkta statliga stödet
3 130 806 kronor och den utökade satsningen 777 851 kronor, totalt 3 908 657
kronor. Det statliga stödet är beräknat på 4 923 barn och unga i kommunen i
åldern 6-19 år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-06, §38, om justering av
bidragsbeloppet avseende det förstärkta stödet om 3 130 806 kronor, enligt
följande:
att från och med januari 2021 justera bidragsbeloppet 2021 avseende

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

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

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att den utökade satsningen på 777 851
kronor hanteras på samma sätt som det förstärkta stödet. Den utökade satsningen
motsvarar 158 kronor per elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §41, föreslå
att från och med januari 2021 justera bidragsbeloppet 2021 avseende utökad

satsning av "skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasieskola med 158 kronor per elev (totalt 794
kronor per elev)

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att informera varje anordnare
om justeringen.
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2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §77 (forts.)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-06, §38.
Skolverkets beslut "Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 "skolmiljarden", daterat 2021-06-30.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §41.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Respektive anordnare



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §78 Dnr: BU.2020.39 1.4.1

Redovisning av fördelning av schablonersättning 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av fördelning av
schablonersättning 2021, daterad 2021-08-09.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-04, §234, att godkänna fördelningen av 2021
års schablonersättning med 63 % till kommunstyrelsen, 25 % till barn- och
utbildningsnämnden, 8 % till socialnämnden, 2 % till kulturnämnden och 2 % till
fritid- 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 2021 inför
2022 års fördelning.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar fördelning av schablonersättning 2021
och föreslår att redovisningen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §42, föreslå
att godkänna redovisning av fördelning av schablonersättning 2021, daterad 2021-
08-09.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, §234.
Redovisning av fördelning av schablonersättning 2021, daterad 2021-08-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 201-08-16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §42.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Fritid- och folkhälsonämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
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2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §79 Dnr: BU.2021.35 1.2.6

Yttrande över motion om cykelställ

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen om cykelställ.

Ärendebeskrivning
I december 2019 lämnade Westbopartiet en motion till kommunfullmäktige
gällande cykelställ i Reftele. Motionären föreslår att fastighet- och
servicenämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för att låsa in cyklar
eller bygga någon form av inhägnat cykelställ på Ölmestadskolan i Reftele.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till fastighet- och servicenämnden för
yttrande. Fastighet- och servicenämnden har yttrat sig över motionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-21, §133, att återremittera ärendet för att
uppdra till fastighet- och servicenämnden att ta fram en rimligare kostnadskalkyl än
den nuvarande på 335 tkr, samt att inhämta yttrande från barn- och
utbildningsnämnden om deras syn på frågan ur ett helhetsperspektiv för
kommunens skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Med
hänvisning till yttrandet föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att motionen
om cykelställ avslås.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §43, föreslå
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om cykelställ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-21, §133, inklusive motion och fastighet- och
servicenämndens yttrande.
Förslag till yttrande, daterat 2021-08-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §43.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Fastighet- och servicenämnden
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2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §80 Dnr: BU.2021.50 5

Rutiner för säkerhet vid händelser med våld eller hot om våld

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägga informationen om planering kris och säkerhet
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av en våldshändelse på en skola i Eslöv diskuterade arbetsutskottet
2021-08-24, §46, vilka rutiner som finns i Gislaveds kommun, framförallt på
högstadieskolorna och gymnasieskolan, vid händelser med våld eller hot om våld
som kräver inrymning alternativt utrymning. Arbetsutskottet besluade att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar planerat arbete gällande kris och
säkerhet inom verksamheterna. Planeringen har tagits fram i samråd med
kommunens SKA-avdelning (säkerhet, kunskap, analys).

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-08-24, §46.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.
Presentation Planering kris och säkerhet.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §81 Dnr: BU.2019.99 7.1.2

Justering av läsårstider 2021/2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra läsårstider för förskoleklass,
grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 så att
vårterminen 2022 slutar tisdagen den 14 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, §162, att fastställa läsårstider
och lovdagar för läsåret 2021/2022 för grund-, grundsär-, gymnasie- och
gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att läsårstiderna för läsåret 2021/2022
förändras så att antalet skoldagar uppgår till 178. Förslaget innebär att
skolavslutningen vårterminen 2022 flyttas från onsdagen den 15 juni till tisdagen
den 14 juni 2022. Förslaget innebär även en förändring av arbetsåret för lärare och
uppehållsanställd personal.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §44, föreslå
att ändra läsårstider för förskoleklass, grund-, grundsär-, gymnasie- och
gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 så att vårterminen 2022 slutar tisdagen den 14
juni 2022.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, §162.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §44.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Samtliga områden
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §82 Dnr: BU.2020.55 1.3.1

Flytt av kontaktpolitikerdag 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kontaktpolitikerdagen den 2 november
flyttas till tisdagen den 16 november 2021 (fm).

Ärendebeskrivning
Planerad kontaktpolitikerdag tisdagen den 2 november 2021 sammanfaller med
elevernas läslov. Barn- och utbildningsnämndens presidium föreslår att
kontaktpolitikerdagen flyttas till tisdagen den 16 november 2021 (fm).

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kontaktpolitikerdagen den
2 november flyttas till tisdagen den 16 november 2021 (fm).

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-24, §45, föreslå
att kontaktpolitikerdagen den 2 november flyttas till tisdagen den 16 november
2021 (fm).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-24, §45.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsekontoret
Samtliga områden
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §83 Dnr: BU.2021.48 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elev på Åsenskolan
och Nordinskolan

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

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14, har rektor på Åsenskolan och rektor på
Nordinskolan beslutat om avstängningar av 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 Åsenskolan har beslutat om avstängning av en elev tiden
2021-06-07--10.

Rektor för Nordinskolan har beslutat om avstängning av en elev tiden
2021-09-01, kl 11.00, till och med 2021-09-03.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängningar, daterat 2021-06-08 och 2021-09-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25.

Beslutet skickas till:
Rektor Nordinskolan
Rektor Åsenskolan
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §84 Dnr: BU.2021.52 7.6.1

Antagning till gymnasieskolan höstterminen 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänna redovisningen av antagning till
gymnasieskolan höstterminen 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt antagnings- och elevstatistik
inför antagningen till Gislaveds gymnasium läsåret 2021/2022.

Beslutsunderlag
Elevstatistik.
Presentation Antagnings- och elevstatistik för Gislaveds gymnasium 2021.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §85 Dnr: BU.2021.21 7

Redovisning av kränkande behandling, klagomålshantering, anmälda
ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, samt
skolplikt inkl. frånvaro - vårterminen 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av kränkande
behandling m.m. till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kränkande behandling,
trakasserier, sexuella trakasserier, klagomål, anmälda ärenden till Skolinspektionen
och Barn- och elevombudet, samt skolplikt inklusive frånvaro, avseende
vårterminen 2021. I redovisningen ingår även gymnasiebehörighet i förhållande till
frånvaro avseende läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, klagomålshantering, anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn-
och elevombudet samt skolplikt, vårterminen 2021, daterad 2021-09-06.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §86 Dnr: BU.2021.6 1.7.3

Redovisning av lovskolor

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar genomförda lovskolor inklusive
sommarlovskola läsåret 2020/2021, och föreslår att redovisningen läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av lovskolor läsåret 2020/2021, daterad 2021-09-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §87 Dnr: BU.2021.51 7.1.5

Redovisning av Folkhälsoenkät Ung 2020 samt delar ur
skolsköterskornas hälsosamtal läsåret 2020/2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av Folkhälsoenkät
Ung 2020 samt delar av elevhälsans hälsosamtal läsåret 2020/2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har i samverkan med länets kommuner genomfört
Folkhälsoenkät Ung under hösten 2020. Senast enkäten genomfördes var 2017.
Enkäten har besvarats av elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten
har även besvarats av elever i årskurs 7-9 i grundsärskolan (exklusive
träningsskolan) samt årskurs 1-4 på nationellt program i gymnasiesärskolan.
Svarsfrekvensen i Gislaveds kommun i årskurs 9 är 86 % (länet 79 %) och i årskurs
2 på gymnasiet 74 % (länet 75 %).

Folkhälsoenkät Ung 2020 omfattar följande frågeområden: Demografi (bostadsläge,
vem man bor med, föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning, härkomst, ekonomi),
Hälsa (allmän hälsa, upplevd självkänsla, välbefinnande, impulskontroll,
psykosomatiska besvär, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom), Levnadsvanor
(kost, motion, sömn), Tobak, alkohol, narkotika och spel, Skola (arbetsmiljö,
lärarnas roll, skolk), Fritid (påståenden om fritid, fritidsaktiviteter, medlem i
förening, medieanvändning, trygghet, tillit, mobbning och trakasserier, våld,
demokrati och inflytande), samt Livet och framtiden (existentiell hälsa, trivs med
livet, ser ljust på framtiden, frågor om corona).

Inom elevhälsan genomför skolsköterskorna varje läsår hälsosamtal med elever i
förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. I hälsosamtalen
ställs frågor om bland annat trygghet, trivsel och arbetsro.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Folkhälsoenkät Ung 2020 - länsrapport, kommunrapport och resultatdiagram
Gislaveds kommun samt länsrapport särskolan.
Hälsosamtal läsåret 2020/2021 i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 2
på gymnasiet.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-09-06.
Protokoll MBL buf 2021-09-06.
Presentation Folkhälsoenkät Ung 2020 - kommunrapport Gislaveds kommun samt
delar ur elevhälsans hälsosamtal.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
16

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §88 Dnr: BU.2021.2 7.1.5

Anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till
huvudmannen om anmälan enligt Skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap. § 10, är rektor som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till
huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap.
§ 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Beslutsunderlag
Sammanställning kränkande behandling m.m. Vt 2021 och ht 2021, daterade 2021-
08-26.
Sammanställning kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2021-08-26.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
17

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §89 Dnr: BU.2021.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Reportage i lokala media
Barn- och utbildningschefen informerar om att hon tillsammans med
verksamhetschefen för grundskolan träffat Värnamo Nyheter och presenterat
satsningen på ökat antal specialpedagoger/speciallärare inom grunskolan som i ett
professionsnätverk samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
18

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §90 Dnr: BU.2021.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2021-08-27

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
19

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §91 Dnr: BU.2021.5 1.7.3

Meddelanden

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2021-08-26

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
20

2021-09-07

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §92 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Vaccination av ungdomar på gymnasiet
Tommy Östring (WeP) undrar om vaccinering av ungdomarna på gymnasiet kan
ske på skoltid.

Barn- och utbildningschefen och elevhälsochefen informerar om att vaccinering
kan ske på skoltid, men i vårdcentralens lokaler. Skolsköterskorna hjälper till med
vaccinationerna på vårdcentralen. Information har lämnats till samtliga elever på
Gislaveds gymnasium om vikten av att vaccinera sig och att vaccinering kan ske på
skoltid.
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