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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-04-28

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50

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

Carina Uvenfeldt, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Camilla Johansson, utvecklingsstrateg, §§37, 43
Maria Ström, utvecklingsledare, §40
Agneta Åhsberg, administrativ chef, §40
Ing-Marie H. Paulsson, teamchef, §§41-42
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §33

Utses att justera Christina Lindqvist (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 5 maj 2020, kl. 13.00
plats och tid

Under- Paragrafer 31 - 49
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

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

Christina Lindqvist (S)

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 31 - 49Sammanträdesdatum 2020-04-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-05-05 anslags nedtagande 2020-05-28

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret
för protokollet

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

https://13.00-15.50
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §31 Dnr: BU.2020.27 1.4.1

Uppföljning 1

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Uppföljning 1, daterad 2020-04-21
att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 1 med helårsprognos 2020 ska vara nämndsbehandlad senast 2 april
2020. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §21,
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Uppföljning 1 till
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-31. På grund av olika
omständigheter har uppföljningen blivit försenad och anstånd med att lämna
uppföljningen har godkänts.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt Uppföljning 1. I uppföljningen
redovisas i helårsprognos 2020 ett nollresultat.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §23,
föreslå att efter redaktionella ändringar godkänna Uppföljning 1, daterad
2020-04-09, samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört redaktionella ändringar efter
arbetsutskottes sammanträde. Uppföljningen har daterats 2020-04-21.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17, §21.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §23.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-20.
Protokoll MBL 2020-04-20.
Uppföljning 1, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.27
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §32 Dnr: BU.2019.18 1.4.1

Flytt av ekonomiska medel mellan programområden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta medel mellan
programområden enligt följande:
- 4 000 tkr flyttas från grundskolans program till gemensamma

verksamheter
- 1 500 tkr flyttas från grundskolans program till gymnasieskolans program

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ekonomiska medel flyttas mellan
programområden. 4 000 tkr avseende skolskjutskostnader flyttas från
grundskolans program till gemensamma verksamheter. 1 500 tkr avseende
interkommunala ersättningar flyttas från grundskolans program till
gymnasieskolans program.
Flytten kommer inte att påverka elevvärdet i grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att flytta medel mellan
programområden enligt följande:
- 4 000 tkr flyttas från grundskolans program till gemensamma

verksamheter
- 1 500 tkr flyttas från grundskolans program till gymnasieskolans program

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §24,
föreslå att flytta medel mellan programområden enligt följande:
- 4 000 tkr flyttas från grundskolans program till gemensamma

verksamheter
- 1 500 tkr flyttas från grundskolans program till gymnasieskolans program

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §24.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-20.
Protokoll MBL 2020-04-20.

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.18
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(2)

Bu §33 Dnr: BU.2019.49 7.1.4

Revidering av riktlinjer för skolskjutsar samt förändring av skolskjuts
"skola till skola"

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anta reviderade riktlinjer för skolskjutsar, daterat 2020-04-09
att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §56: "att

skolskjuts i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort ”skola till skola”,
för elever i årskurs 4-6 endast sker med så kallad vinterskjuts
(november-mars) fr.o.m. höstterminen 2019". Beslutet innebär att inga
skolskjutsar för elever i årskurs 4-6 körs i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter

att förändringarna gäller från höstterminen 2020.

Reservationer
Tommy Östring (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
att avslå förslaget att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut gällande
skolskjuts "skola till skola".

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag till revidering av kommunens
riktlinjer för skolskjutsar. Förslaget innebär följande:
- Gång- och cykelskjuts erbjuds i Gislaveds tätort från skolstart på

höstterminen till och med 31 augusti. Förslaget innebär att tiden för
gång- och cykelskjuts förkortas och inte erbjuds i Smålandsstenars tätort.

- Regler om väntetid och totaltid gäller inte för elever vid växelvis boende.

Samtidigt föreslås att barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §56,
om skolskjuts i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort ”skola till skola”,
för elever i årskurs 4-6 endast sker med så kallad vinterskjuts
(november-mars), upphävs. Förslaget innebär att inga skolskjutsar för elever i
årskurs 4-6 körs i tätorterna.

Förslagen innebär att kostnaderna för skolskjutsar beräknas minska med cirka
800 000 kronor/år.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att anta reviderade riktlinjer för skolskjutsar, daterat 2020-04-09
att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §56: "att

skolskjuts i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort ”skola till skola”,
för elever i årskurs 4-6 endast sker med så kallad vinterskjuts
(november-mars) fr.o.m. höstterminen 2019". Beslutet innebär att inga
skolskjutsar för elever i årskurs 4-6 körs i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter

att förändringarna gäller från höstterminen 2020.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.49
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 2(2)

Bu §33 (forts.)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §25,
föreslå
att anta reviderade riktlinjer för skolskjutsar, daterat 2020-04-09
att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §56: "att

skolskjuts i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort ”skola till skola”,
för elever i årskurs 4-6 endast sker med så kallad vinterskjuts
(november-mars) fr.o.m. höstterminen 2019". Beslutet innebär att inga
skolskjutsar för elever i årskurs 4-6 körs i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter

att förändringarna gäller från höstterminen 2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §56.
Förslag till Riktlinjer för skolskjutsar i Gislaveds kommun, daterat 2020-04-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §25.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-21.

Yrkanden
Ulla Christiansson (M), Christina Lindqvist (S), Anders Martinsson (C)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Tommy Östring (WeP)
att avslå arbetsutskottets förslag att upphäva barn- och utbildningsnämndens

beslut 2019-04-23, §56: "att skolskjuts i Gislaveds tätort och
Smålandsstenars tätort ”skola till skola”, för elever i årskurs 4-6 endast
sker med så kallad vinterskjuts (november-mars) fr.o.m. höstterminen
2019". Beslutet innebär att inga skolskjutsar för elever i årskurs 4-6 körs
i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons m.fl. yrkande och
Tommy Östrings yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Samtliga skolområden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §34 Dnr: BU.2019.30 7.3

Timplan för grundskolan fr.o.m. läsåret 2020/2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa timplan för grundskolan
fr.o.m. läsåret 2020/2021 enligt förslag daterat 2020-04-09.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-26, §34, att fastställa timplan
för grundskolan fr.o.m. läsåret 2019/2020. Timplanen justerades med anledning
av att eleverna i grundskolan fr.o.m. höstterminen 2019 fick ytterligare 105
timmar garanterad undervisningstid i matematik per läsår. Även i idrott och
hälsa blev det mer garanterad undervisningstid, vilket innebar ytterligare 100
timmar som fördelades mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskade
den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat timplanen så att de
samhällsorienterande och naturorienterande ämnena har fördelats på
mellanstadiet respektive högstadiet. Timplanen gäller från höstterminen 2020
för elever i årskurs 1-8. För elever i årskurs 9 gäller den äldre timplanen
(fastställd 2016-05-23) för läsåret 2020/2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa timplan för grundskolan
fr.o.m. läsåret 2020/2021 enligt förslag daterat 2020-04-09.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §26,
föreslå att fastställa timplan för grundskolan fr.o.m. läsåret 2020/2021 enligt
förslag daterat 2020-04-09.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-26, §34.
Förslag till timplan för grundskolan, daterad 2020-04-09.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §26.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-20.
Protokoll MBL 2020-04-20.

Beslutet skickas till:
Samtliga skolområden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.30
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(2)

Bu §35 Dnr: BU.2020.18 7.6

Yttranden över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskolor läsåret 2021/2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 1 från Thorengruppen AB
(dnr 2020:1055) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School, enligt yttrande daterat 2020-03-06

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 2 från Thorengruppen AB
(dnr 2020:1044) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business
School vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier,
information och kommunikation men avslå den vad avser
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap, enligt
yttrande daterat 2020-03-06

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 4 från VFG Utbildning AB
(dnr 2020:1132) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till VFG Jönköping
vad avser Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
och Fordons- och transportprogrammet, inriktning Lastbil och mobila
maskiner, enligt yttrande daterat 2020-03-06

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 5 från Amerikanska
Gymnasiet i Sverige AB (dnr 2020:981) om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till Amerikanska Gymnasiet vad avser
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap,
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle
samt Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap men bifalla
den vad avser Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier,
information och kommunikation, enligt yttrande daterat 2020-03-06

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 6 från Ryssbygymnasiet AB
(dnr 2020:1024) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ryssbygymnasiet,
enligt yttrande daterat 2020-03-06

att avstå från att yttra sig över ansökan nr 3 från Thorengruppen AB (dnr
2020:1078) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Yrkesgymnasiet
Jönköping.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har överlämnat totalt sex ansökningar om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2021/2022. Yttrande
ska lämnas senast 2020-05-08.

Följande ansökningar har kommit in:
Sökande Kommun Dnr
1. Thorengruppen AB Jönköping 2020:1055
2. Thorengruppen AB Halmstad 2020:1044
3. Thorengruppen AB Jönköping 2020:1078
4. VFG Utbildning AB Jönköping 2020:1132
5. Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB Halmstad 2020:981
6. Ryssbygymnasiet AB Ljungby 2020:1024

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att avslå ansökan nr 1, delvis
avslå/bifalla ansökan nr 2 och 5, bifalla ansökan nr 4 och 6, samt att avstå från
att lämna yttrande över ansökan nr 3.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.18
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 2(2)

Bu §35 (forts.)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §27,
föreslå barn- och utbildningsnämnden i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2021/2022 inklusive förslag till
yttrande, daterad 2020-03-06.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §27.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-20.

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



9(23)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §36 Dnr: BU.2019.93 1.3.1

Justering av sammanträdestider 2020 med anledning av förändrad
budgetprocess

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera sammanträdestiderna med
anledning av förändrad budgetprocess enligt följande:
- Bun 2020-04-28 börjar kl. 13.00
- Bun 2020-11-03 börjar kl. 09.00 (heldag med planeringsdag inkl.

ordinarie sammanträde)
- Au 2020-12-01 börjar kl. 10.00 (heldag, behandling av planeringsdirektiv

2021 och utblick 2022-2024)
- Bun 2020-12-15 börjar kl. 10.00 (heldag, beslut om planeringsdirektiv

2021 och utblick 2022-2024).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-26, §51, att förändra budgetprocessen.
Beslutet innebär att kommunfullmäktige beslutar om planeringsdirektiv 2021
med plan för 2022-2024 och taxor 2020-10-22. Nämnderna ska besluta om
taxor i augusti och planeringsdirektiv i december.

Med anledning av förändring av budgetprocessen behöver sammanträdestiderna
för arbetsutskottet (au) och barn- och utbildningsnämnden (bun) förändras.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att sammanträdestiderna justeras
enligt följande:
- Bun 2020-04-28 börjar kl. 13.00
- Bun 2020-11-03 börjar kl. 09.00 (heldag med planeringsdag inkl.

ordinarie sammanträde)
- Au 2020-12-01 börjar kl. 10.00 (heldag, behandling av planeringsdirektiv)
- Bun 2020-12-15 börjar kl. 10.00 (heldag, beslut om planeringsdirektiv)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, §28,
föreslå att justera sammanträdestiderna med anledning av förändrad
budgetprocess enligt följande:
- Bun 2020-04-28 börjar kl. 13.00
- Bun 2020-11-03 börjar kl. 09.00 (heldag med planeringsdag inkl.

ordinarie sammanträde)
- Au 2020-12-01 börjar kl. 10.00 (heldag, behandling av planeringsdirektiv

2021 och utblick 2022-2024)
- Bun 2020-12-15 börjar kl. 10.00 (heldag, beslut om planeringsdirektiv

2021 och utblick 2022-2024).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-26, §51.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14, §28.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-04-20.
Protokoll MBL 2020-04-20.

Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.93
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(2)

Bu §37 Dnr: BU.2019.43 7

Förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förväntansdokumentet ”Så
arbetar vi tillsammans för att ditt barn ska få bra förutsättningar i skolan”,
daterat 2019-12-05.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-26, §40, att uppdra till barn-
och utbildningsförvaltningen att utreda hur ett förväntansdokument mellan
skola, elev och vårdnadshavare skulle kunna utformas och fungera från årskurs
4. I dokumentet ska respektive parts möjligheter, rättigheter och skyldigheter
tydliggöras.

Utvecklingsstrategerna har tillsammans med en arbetsgrupp med
representanter från förskola, grundskola och gymnasieskola, utarbetat ett
förslag till förväntansdokument för förskoleklass och grundskola. Förslaget har
justerats efter remiss till samtliga rektorer i grundskolan och barn- och
utbildningschefen.

Förväntansdokumentet i sin helhet är avsett att vara ett tydligt underlag för
såväl personal som vårdnadshavare. Dokumentet ska bearbetas med all
personal för gemensam kunskap och förståelse. I samband med att skolan
arbetar med framtagande av ordningsregler tillsammans med eleverna, utgår
man från förväntansdokumentet. Vårdnadshavare informeras om
förväntansdokumentet i samband med läsårsstart. Sist i dokumentet finns en
sida i punktform som är tänkt att delas ut till elever och vårdnadshavare vid
läsårsstart. Den sidan är också avsedd att översättas till andra språk.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta förväntansdokumentet ”Så
arbetar vi tillsammans för att ditt barn ska få bra förutsättningar i skolan”,
daterat 2019-11-14.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-12-03, §74, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utifrån diskussionen på dagens
sammanträde bearbeta dokumentet, samt att behandla dokumentet på barn-
och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-17.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån diskussionen på barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-03 justerat dokumentet. Förslaget
har daterats 2019-12-05.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, §161, att överlämna
ärendet till partigrupperna för ytterligare politisk diskussion, samt att ta upp
ärendet på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 31 mars 2020.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.43
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 2(2)

Bu §37 (forts.)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-26, §40.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19.
Protokoll samverkansmöte BUF 2019-12-02.
Protokoll MBL 2019-12-02.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-12-03, §74.
Förväntansdokument ”Så arbetar vi tillsammans för att ditt barn ska få bra
förutsättningar i skolan”, daterat 2019-12-05.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, §161.

Yrkanden
Anders Martinsson (C), Ulla Christiansson (M), Fredrik Johansson (S), Tommy
Östring (WeP), Veronica Olmos Oscarsson (S), Ann Nilsson (C)
att anta förväntansdokumentet ”Så arbetar vi tillsammans för att ditt barn

ska få bra förutsättningar i skolan”, daterat 2019-12-05.

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

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



12(23)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §38 Dnr: BU.2020.28 7.2

Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg
kvällar, nätter och helger - anmälan av ordförandens brådskande
beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
anmälan av ordförandens brådskande beslut.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, §17,
att anta regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg

kvällar, nätter och helger, enligt förslag daterat 2020-03-30
att reglerna gäller från 1 augusti 2020. Fram till dess gäller schema per

2020-03-31 för barn med 15-timmarsplacering.

Reglerna har bl.a. förtydligats gällande semesterperiod och storhelger,
innebärande att intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare för att styrka
behov av tillsyn kan komma att begäras in. Med anledning av covid-19 och dess
påverkan på verksamheten är det viktigt att förtydligandet gällande tillsyn under
semesterperioden börjar gälla tidigare än 1 augusti 2020.

Med anledning av att nämndens beslut inte kunde avvaktas beslutade
ordföranden 2020-04-06 att reglerna gällande 15-timmarsplacering under
rubrikerna ”Allmän förskola för 3-5 åringar”, ”Barn vars vårdnadshavare är
arbetslösa” samt ”Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga” gäller från
1 augusti 2020, i övrigt gäller reglerna från 1 juni 2020.
Brådskande beslut fattade av ordförande ska anmälas på nämndens nästa
sammanträde.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om
anmälan av ordförandens brådskande beslut.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-31, §17.
Ordförandens brådskande beslut, daterat 2020-04-06.
Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter
och helger, gäller från 2020-06-01 respektive 2020-08-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.28
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §39 Dnr: BU.2020.20 1.7

Yttrande till Riksdagens ombudsmän - JO - anmälan av ordförandens
brådskande beslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
anmälan av ordförandens brådskande beslut.

Ärendebeskrivning
Riksdagens ombudsmän – JO, har remitterat en anmälan av framförda klagomål
med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna
handlingar. Barn- och utbildningsnämnden anmodas att lämna upplysningar om
och yttra sig över hur begäran har handlagts, samt redovisa sin bedömning av
det som kommit fram. Remissvar ska lämnas senast 2020-04-17. Barn- och
utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande daterat 2020-04-16.

Med anledning av att nämndens beslut inte kunde avvaktas beslutade
ordföranden 2020-04-16 att godkänna yttrande angående hantering av allmänna
handlingar, daterat 2020-04-16, samt att överlämna yttrandet till Riksdagens
ombudsmän – JO.
Brådskande beslut fattade av ordförande ska anmälas på nämndens nästa
sammanträde.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om
anmälan av ordförandens brådskande beslut.

Beslutsunderlag
Remiss Riksdagens ombudsmän - JO, daterad 2020-02-14.
Yttrande, daterat 2020-04-16.
Ordförandens brådskande beslut, daterat 2020-04-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.20
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §40 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Uppföljning av mat- och måltidspolicyn

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av mat- och
måltidspolicyn.

Ärendebeskrivning
Kommunens mat- och måltidspolicy är ett förvaltningsövergripande
styrdokument för måltidsverksamheten och anger kommunens övergripande
principer och förhållningssätt. Policyn utgår från Livsmedelsverkets
måltidsmodell som innehåller kvalitetsfaktorerna god, integrerad, trivsam,
hållbar, näringsriktig och säker.

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp mat- och måltidspolicyn
avseende; En god måltid, En integrerad måltid, En trivsam måltid, En hållbar
måltid, En näringsriktig måltid, En säker måltid samt fortsatta
utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Presentation Uppföljning av Mat- och måltidspolicy, april 2020.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



15(23)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §41 Dnr: BU.2020.26 7.1.5

Kvalitetsrapport för elevhälsan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapport för
elevhälsan 2019, daterad 2020-04-27.

Ärendebeskrivning
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning är skolor och kommuner årligen
skyldiga att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Förordningen (SFS
2005:609) föreskriver syftet med kvalitetsredovisningar, vad som ska beskrivas
och vilka som ska involveras i kvalitetsarbetet. Kvalitetsredovisningen i form av
verksamhetsberättelse, ska ge en övergripande bild av verksamheten och vara
ett samordnat dokument, för information till huvudmannen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en kvalitetsrapport för
elevhälsan 2019. Kvalitetsrapportens utgångspunkt är kommunens riktlinjer och
ledningssystem för elevhälsan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kvalitetsrapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för elevhälsan 2019, daterad 2020-04-27.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27.

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef för elevhälsan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.26
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §42 Dnr: BU.2020.26 7.1.5

Uppföljning av riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av riktlinjer
och ledningssystem för elevhälsan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-19, §145, att anta riktlinjer
och ledningssystem för elevhälsan.

Syftet med riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan är att möjliggöra
systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten.
Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver
verksamhet ska med hjälp av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra. Riktlinjer och ledningssystem ska göra det möjligt
att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt samt
att händelser som kan leda till vårdskador undviks. Att ha riktlinjer och
ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett
systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens
ledning och styrning, samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av
dessa strukturer.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en kvalitetsrapport för
elevhälsan 2019. Kvalitetsrapporten är en uppföljning av riktlinjer och
ledningssystem för elevhälsan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-11-19, §145, inkl. Riktlinjer och
ledningssystem för elevhälsan.
Kvalitetsrapport för elevhälsan 2019, daterad 2020-04-27.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28.

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef för elevhälsan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.26
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §43 Dnr: BU.2020.34 7.3

Utbildning Styrning och ledning matematik

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ordföranden att besluta
om Gislaveds kommun ska delta i utbildningen Styrning och ledning matematik.

Ärendebeskrivning
Att höja resultaten i matematik är ett av nämndens prioriterade mål. Barn- och
utbildningsförvaltningen vill därför undersöka möjligheterna att delta i Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) utbildning Styrning och ledning matematik.
Målet med utbildningen är att ge långsiktiga effekter, både på lärares kollegiala
lärande och elevers matematikkunskaper. Utbildningen fokuserar på årskurs
F-3.

Utbildningen löper över två år med start hösten 2020. Kostnaden är
100 000 kronor/år. Därutöver tillkommer konferenskostnaderna inklusive logi
för fem nätverkskonferenser och åtta planeringskonferenser för
processledarna. Ett nära samarbete mellan politik, förvaltning, rektorer och
lärare är en förutsättning för deltagande.

Beslutsunderlag
Inbjudan "Tänka, resonera, räkna f-3!"
Villkor för deltagande i Styrning och ledning matematik, daterad 2020-01-23.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att delegera till ordföranden att besluta om Gislaveds kommun ska delta i

utbildningen Styrning och ledning matematik.

Anders Martinsson (C), Mona Almborg (C), Ann Nilsson (C), Ulla
Christiansson (M), Lill Hege Pettersson (KD), Evelina Nyström (C), Tommy
Östring (WeP), Christina Lindqvist (S), Thomas Wallentin (S), Veronica Olmos
Oscarsson (S), Fredrik Johansson (S), Gunilla Westerholm (S), Stefan Nylén
(SD), Pierre Svanström (SD
att bifalla Maria Gullberg Lorentssons yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.34
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §44 Dnr: BU.2019.13 1.3.1

Information om komplettering av reglemente för möjliggörande av
deltagande på distans

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen gällande
komplettering av barn- och utbildningsnämndens reglemente i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, §66.

Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 behöver nämndernas reglementen ses över för att
möjliggöra för ledamöter att delta i sammanträden på distans.
Kommunfullmäktige har därför beslutat 2020-04-23, §66, att uppdra till
nämnderna att komplettera sina reglementen enligt följande för att möjliggöra
digitala nämndsmöten:

Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträde
genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och
systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg
anmäla detta till ordföranden och kommun-/nämndsekreteraren. Möjligheten
att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Ärenden med sekretess
ska inte ske på distans.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat barn- och
utbildningsnämndens reglemente i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen gällande
komplettering av barn- och utbildningsnämndens reglemente i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, §66.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23, §66.
Komplettering av barn- och utbildningsnämndens reglemente,
daterat 2020-04-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.13
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §45 Dnr: BU.2020.2 7.1.5

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Sammanställning kränkande behandling skola, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §46 Dnr: BU.2020.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Avsägelse
Christina Lindqvist (S) informerar om att hon kommer att lämna sitt uppdrag i
barn- och utbildningsnämnden 2020-06-30, och tillträder som rektor på
Ängslyckans skola och biträdande rektor på Ölmestadskolan.

Förändringar på barn- och utbildningskontoret
Barn- och utbildningschefen informerar om förändringar på barn- och
utbildningskontoret.

Från 2020-07-01 kommer verksamhetschefer att inrättas för förskolan,
grundskolan respektive gymnasieskolan, samt en elevhälsochef, samtidigt
försvinner teamchef. Nuvarande teamchefer för förskolan respektive
gymnasieskolan blir verksamhetschefer, teamchef för grundskola F-6 och
fritidshem blir elevhälsochef, teamchef för grundskola 7-9 kommer att bli
mentor för nya rektorer. Verksamhetschef för grundskolan kommer att
annonseras ut.

Från 2020-05-01 omvandlas en tjänst som utvecklingsledare till
förvaltningscontroller.

Växling gällande vuxenutbildning och Högskolan på hemmaplan (Hph)
Barn- och utbildningschefen informerar om att diskussioner har förts gällande
växling gällande vuxenutbildning och Hph. Ett förslag kommer att behandlas på
kommunstyrelsen 2020-04-29.

Information med anledning av Coronaviruset
Barn- och utbildningschefen informerar med anledning av Coronaviruset. Det
är fortsatt låg personalfrånvaro och låg elevfrånvaro. Däremot är barnens
frånvaro i förskolan hög, men det beror sannolikt till stor del på att
vårdnadshavare håller sina barn hemma.

Regeringen har gett rektor möjlighet att genomföra distans-/fjärrundervisning
för frånvarande elever i grundskolan. Utgångspunkten är att lärare ska befinna
sig i skolan så länge verksamheten pågår.

Information till vårdnadshavare har förtydligats innebärande att friska barn med
sjuka familjemedlemmar är välkomna till förskolan och skolan, men om
vårdnadshavare själv är sjuk så måste någon annan lämna barnet.

Elever i årskurs 3 på gymnasiet som ska utföra praktiska moment kommer in
till skolan i små grupper. Slutprov i matematik för alla årskurser kommer att
genomföras på skolan. Planering av alternativ studentavslutning pågår.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §47 Dnr: BU.2020.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

Bu §48 Dnr: BU.2020.5 1.7.3

Meddelanden

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2020-04-21.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-04-28 1(1)

23(23)

Bu §49 Dnr: BU.2020.1 1.7.3

Övriga frågor

Utemiljö vid skolorna
Stefan Nylén (SD) menar att underhållet av utemiljön på flera grundskolor är
eftersatt. Det är viktigt att fastighet- och serviceförvaltningen åtgärdar löpande.

Barn- och utbildningschefen tar med sig frågan.

Trafiksituationen vid Åtteråsskolan
Stefan Nylén (SD) menar att trafiksituationen vid Åtteråsskolan inte är bra. Det
har även uppmärksammats att personal kör fel.

Barn- och utbildningschefen tar med sig frågan.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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