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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-31

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.00

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)
Tommy Östring (WeP)
Christina Lindqvist (S)
Thomas Wallentin (S)
Fredrik Johansson (S) ersättare för Suzana Bahtanovic (S)
Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Naile Azizi (S), kl. 13.00-14.25, §§16-25
Stefan Nylén (SD)
Pierre Svanström (SD)

Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförandeÖvriga deltagande
Carina Uvenfeldt, barn- och utbildningschef
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Ulla Bergqvist, skolsköterska med ledningsansvar, §16
Helena Johansson, teamchef förskola, §§17-18
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§19-20
Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, §24

Utses att justera Christina Lindqvist (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 31 mars 2020 (§§17-18), tisdagen den
plats och tid

6  april 2020 (§§16, 19-30)

Under- Paragrafer 16 - 30
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 16 - 30Sammanträdesdatum 2020-03-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-04-07 anslags nedtagande 2020-04-30

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret
för protokollet

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §16 Dnr: BU.2020.26 7.1.5

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2019, daterad
2020-02-25, samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år.

Ärendebeskrivning
I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren senast den 1 mars
ska ta fram en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som
önskar ta del av den. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits och vilka mål som finns för kommande år.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans medicinska insats 2019. I patientsäkerhetsberättelsen anges även
övergripande mål och strategier för kommande år.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds
kommun 2019, daterad 2020-02-25, samt att anta Övergripande mål och
strategier för kommande år.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §15, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds
kommun 2019, daterad 2020-02-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17, §15.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.
Protokoll MBL 2020-03-30.

Beslutet skickas till:
Skolsköterska med ledningsansvar
Verksamhetschef

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.26
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §17 Dnr: BU.2020.28 7.2

Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg
kvällar, nätter och helger

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

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.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av tillämpningsreglerna
för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och
helger. I reglerna föreslås bl.a. förändring av öppettider, gemensamma tider för
placering av 15-timmarsbarn samt förtydligande gällande semesterperiod och
storhelger.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §16, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Efter arbetsutskottets sammanträde har barn- och utbildningsförvaltningen
justerat förslaget till regler. Reglerna har daterats 2020-03-30. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att reglerna antas.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg
kvällar, nätter och helger, daterat 2020-03-30.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17, §16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.

Yrkanden
Ulla Christiansson (M)
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.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons yrkanden och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.28
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §18 Dnr: BU.2020.28 7.2

Undantag från regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och
omsorg kvällar, nätter och helger med anledning av covid-19

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa undantag från "Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk
omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger" med anledning av
covid-19, daterat 2020-03-30. Undantagen gäller föräldralediga,
arbetssökande eller permitterade.

att undantagen gäller t.o.m. 2020-08-31.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat
förslag till undantag från reglerna för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg
och omsorg kvällar, nätter och helger.

Undantagen gäller för vårdnadshavare som är föräldralediga, arbetssökande
eller permitterade. Undantagen innebär främst en möjlighet för vårdnadshavare
med 15-timmarsplacering i förskolan att behålla platsen om de har sina barn
hemma. Avgiften upphör så snart inte platsen nyttjas. I fritidshem tas avgiften
bort under uppsägningstiden.

Beslutsunderlag
Undantag från regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg
kvällar, nätter och helger med anledning av covid-19, daterat 2020-03-30.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att fastställa undantag från "Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk

omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger" med anledning av
covid-19, daterat 2020-03-30. Undantagen gäller föräldralediga,
arbetssökande eller permitterade.

att undantagen gäller t.o.m. 2020-08-31.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons yrkanden och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.28
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(2)

Bu §19 Dnr: BU.2017.52 623

Utvärdering av utökade skolturer läsåret 2019/2020 samt utökade
skolturer läsåret 2020/2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utvärdering av pilotprojekt med utökade skolturer i Gislaveds
och Smålandsstenars tätorter läsåret 2019/2020

att fortsätta med utökade skolturer som ett pilotprojekt i Gislaveds och
Smålandsstenars tätorter under läsåret 2020/2021 för elever i F-3

att utvärdering av pilotprojektet genomförs senast i mars 2021.

Ärendebeskrivning
Den nya skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar innebar att elever
från vissa bostadsområden under delar av sin skolgång blev anvisade en annan
skola än den skola som tidigare varit aktuell.

Under läsåret 2019/2020 har utökade skolturer i Gislaveds tätort och
Smålandsstenars tätort för elever i F-3 genomförts som ett pilotprojekt.
Inom ramen för skolskjutsorganisationen innebär pilotprojektet att ytterligare
en skoltur på morgonen och en på eftermiddagen körs mellan Gyllenforsskolan,
Sörgårdsskolan och Gullviveskolan i Gislaved samt mellan Åtteråsskolan och
Villstadskolan i Smålandsstenar. Dessa turer kan nyttjas av elever i F-3 som har
annan undervisning, t.ex. i modersmål. De elever som har omsorgstider på
fritidshemmet som sammanfaller med dessa turtider kan, om vårdnadshavarna
efterfrågar det, nyttja skolturerna. Inga andra turer sker till eller från
fritidshemmen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat pilotprojektet med utökade
skolturer läsåret 2019/2020. Utvärderingen visar att de som åker med är elever
till och från fritidshemmen, modersmålsundervisning och läxhjälp. Antalet
resande i Smålandsstenar har minskat (totalt 1-3 elever på morgonen och 1-7
elever på eftermiddagen) och i Gislaved har antalet ökat (totalt 3-7 elever på
morgonen och 11-20 elever på eftermiddagen) jämfört med föregående läsår.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utvärderingen godkänns, att
utökade skolturer som ett pilotprojekt fortsätter i Gislaveds tätort läsåret
2020/2021 för elever i F-3 samt att utvärdering av pilotprojektet genomförs
senast i mars 2021. Förslaget innebär att utökade skolturer i Smålandsstenars
tätort inte erbjuds fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §17, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-28, §71.
Utvärdering pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och Smålandsstenar
läsåret 2019/2020, daterad 2020-02-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-10.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17, §17.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2017.52
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 2(2)

Bu §19 (forts.)

Yrkanden
Ulla Christiansson (M)
att godkänna utvärdering av pilotprojekt med utökade skolturer i Gislaveds

och Smålandsstenars tätorter läsåret 2019/2020
att fortsätta med utökade skolturer som ett pilotprojekt i Gislaveds och

Smålandsstenars tätorter under läsåret 2020/2021 för elever i F-3
att utvärdering av pilotprojektet genomförs senast i mars 2021.

Tommy Östring (WeP), Lill Hege Pettersson (KD), Christina Lindqvist (S),
Thomas Wallentin (S), Fredrik Johansson (S), Elisabet Lindroth (L), Stefan
Nylén (SD), Pierre Svanström (SD)
att bifalla Ulla Christianssons yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons yrkanden och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §20 Dnr: BU.2019.81 1.9

Yttrande över detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i
norra Smålandsstenar

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla upprättat förslag till detaljplan
för Åtterås 4:5 m.fl., trafikplats i norra Smålandsstenar, daterat februari 2020.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Åtterås 4:5 m.fl., trafikplats i norra Smålandsstenar,
finns ute för granskning. Synpunkter ska lämnas senast 3 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny
huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns
Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av
den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för
anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra
Smålandsstenar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-22, §132, att lämna följande
yttrande när detaljplanen var ute på samråd:
att det är viktigt att trafiksäkerheten förbättras genom att säkerhetsåtgärder

vidtas för att säkra upp den nya gc-vägen och passagen vid den nya
plankorsningen på Haghultsleden

att i övrigt bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 4:5 m.fl.,
trafikplats i norra Smålandsstenar.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande finns med i samrådsredogörelsen med
kommentar om hur trafiksäkerheten kan förbättras.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att trafiksäkerheten förbättras
genom att placera den nya plankorsningen på lämpligaste ställe och med hjälp av
varningsskyltning reglera hastighetsgränsen till 40 km/h, samt att genom andra
tekniska lösningar ska oskyddade trafikanter trafiksäkert kunna nå
fritidsområdet Borlången. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
upprättat förslag till detaljplan bifalls.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §18,
föreslå att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 4:5 m.fl., trafikplats i
norra Smålandsstenar, daterat februari 2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-22, §132.
Detaljplan för Åtterås 4:5 m.fl, trafikplats i norra Smålandsstenar,
granskningshandlingar daterat februari 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17, §18.
Protokoll samverkansmöte BUF, daterad 2020-03-30.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.81
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §21 Dnr: BU.2020.25 1.4

Riskanalys 2020 och Intern kontrollplan 2020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Riskanalys 2020, daterad 2020-03-05
att godkänna Intern kontrollplan 2020, daterad 2020-03-05.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat risker inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde och sammanställt riskerna i en
riskanalys. En bedömning av riskernas sannolikhet för att inträffa och dess
konsekvenser har gjorts. Utifrån riskanalysen har en bedömning gjorts om
risken ska vara med i intern kontrollplan för 2020 och vilka kontrollmoment
som ska göras. Uppföljning av intern kontrollplan ska redovisas senast i
samband med bokslut 2020.

Framtagen riskanalys och förslag till intern kontrollplan för 2020 har
presenterats för barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-03-03. Vissa
justeringar har gjorts. Riskanalys och Intern kontrollplan 2020 har daterats
2020-03-05.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att riskanalys och intern kontrollplan
godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §19,
föreslå
att godkänna Riskanalys 2020, daterad 2020-03-05
att godkänna Intern kontrollplan 2020, daterad 2020-03-05.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2020 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2020-03-05.
Intern kontrollplan 2020 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2020-03-05.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17, §19.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.25
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §22 Dnr: BU.2019.100 7.1

Bidragsbelopp 2020 för nya program på gymnasieskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa bidragsbelopp för nya program på gymnasieskolan fr.o.m.
höstterminen 2020 enligt förslag daterat 2020-02-20

att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens beslut som
grund, besluta om bidragsbelopp för varje anordnare.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om kommunernas bidrag till fristående verksamheter,
prop. 2008/09:171 ”Bidrag på lika villkor”. Bestämmelserna tillämpades första
gången på bidrag 2010. "Bidrag på lika villkor" innebär att
likabehandlingsprincipen ska gälla så att bidraget beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Kommunens budget för det kommande året ska ligga till grund. Bidraget består
av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, §158, att fastställa
bidragsbelopp 2020 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. På
gymnasieskolan kommer tre nya program att startas fr.o.m. höstterminen 2020.
Bidragsbelopp för de nya programmen har tagits fram.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att fastställa bidragsbelopp för nya program på gymnasieskolan fr.o.m.

höstterminen 2020 enligt förslag daterat 2020-02-20
att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens beslut som

grund, besluta om bidragsbelopp för varje anordnare.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, §20,
föreslå
att fastställa bidragsbelopp för nya program på gymnasieskolan fr.o.m.

höstterminen 2020 enligt förslag daterat 2020-02-20
att delegera till barn- och utbildningschefen att med nämndens beslut som

grund, besluta om bidragsbelopp för varje anordnare.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, §158.
Bidragsbelopp för gymnasieskolans program, daterat 2020-02-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17, §20.
Protokoll samverkansmöte BUF 2020-03-30.

Beslutet skickas till:
Respektive anordnare
Gislaveds gymnasium

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §23 Dnr: BU.2020.23 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 Isabergskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till Skollagen 5 kap. § 14, har rektor på Nordinskolan respektive
rektor på Isabergskolan beslutat att stänga av två 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 avstängning av en elev tiden
2020-02-19, kl. 12.00 t.o.m. 2020-02-21.

Rektor för Isabergskolan har beslutat om avstängning av en elev tiden
2020-03-30--31.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterade 2020-02-19 och 2020-03-27.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30.

Beslutet skickas till:
Rektor Isabergskolan
Socialnämnden
Rektor Nordinskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.23
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §24 Dnr: BU.2020.6 1.7.3

Redovisning av karriärtjänster för lärare

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-21, §132, att årligen följa upp
inom vilka områden förstelärare/lektor har särskilda uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar karriärtjänster för lärare.
Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och
säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom
förskola. Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation. Försteläraren ska
vara skicklig lärare, spjutspets i verksamheten och ha minst 50 % undervisning.
I kommunen finns totalt 53 förstelärare och 2 lektorer. I redovisningen anges
hur många förstelärare det finns på respektive skolenhet samt uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-21, §132.
Tjänsteskrivelse inklusive redovisning av karriärtjänster för lärare, daterad
2020-03-23.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §25 Dnr: BU.2019.29 1.4.1

Fördjupad redovisning av bokslut 2019

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen redovisar en fördjupad redovisning av bokslut
2019.

Inom förskolan beror underskottet främst på att det har varit problem att
anpassa organisationen på hösten till färre barn.

Inom fritidshem har kostnaderna bokförts på grundskola istället för på
fritidshem vilket lett till att fritidshemmen har ett stort överskott. Därutöver är
det en låg andel behöriga fritidspedagoger vilket innebär att lönerna har varit
lägre än budgeterat. Inom grundskolan har en tjänst som talpedagog inte
tillsatts.

Skolskjutsarnas underskott beror på att budgeten varit för liten, vilket har
justerats till 2020. Därutöver har en fördyring skett med anledning av att barn
med växelvis boende inom kommunen har ökat markant och grundsärskolans
organisationsförändring har inneburit högre kostnader för transporter.

Inom gymnasieskolan beror underskottet på ökade kostnader för resor vid
internationellt utbyte, kostnad för SKUA-handledare, språkintroduktion samt
ytterligare en klass på individuella programmet. Dessutom har interkommunala
intäkter blivit mindre än budgeterat.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2019.29
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Bu §26 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 förskola.
Sammanställning kränkande behandling skola.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



14(17)
GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-03-31 1(1)

Bu §27 Dnr: BU.2020.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Antagningsdelegationen 2020-04-07
Ordförande och 2:e vice ordförande informerar om att de kan vara med på
antagningsdelegationens sammanträde 2020-04-07.

Information med anledning av Coronaviruset
Barn- och utbildningschefen lämnar en lägesrapport med anledning av
Coronaviruset.

Sedan några veckor tillbaka har kommunen aktiverat sin
krisledningsorganisation och är i stabsläge för att hantera situationen. Även
barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en stabsorganisation som
träffas regelbundet för att diskutera och besluta kring uppkomna frågor. Barn-
och utbildningsförvaltningen har en representant i den övergripande staben
som är en länk mellan det kommunövergripande arbetet och förvaltningens
arbete.

Trenden är att elevfrånvaron i grundskolan minskar och ligger på ca. 15 % på
morgonen. Personalfrånvaron i grundskolan ökar något och ligger på ca. 11 %.
Barnens frånvaro (sjukanmälda) i förskolan har stabiliserat sig på en något lägre
nivå och ligger på ca. 20 %. Den totala frånvaron är ca. 50 % (då inkluderas barn
som är schemalediga en dag eller är lediga av annan orsak). Personalfrånvaron i
förskolan ligger runt 15 %.

Distansundervisningen på gymnasieskolan har fungerat väldigt bra. Några elever
har haft problem med uppkoppling men det har lösts med en så kallad dongle
som möjliggör mobilt bredband. Elevfrånvaron på gymnasiet har minskat
betydligt sen distansundervisningen påbörjades.
Diskussioner förs om eleverna i årskurs 3 kan återgå till traditionell
undervisning för att kunna slutföra utbildningen och ta examen.
Alternativ planering kommer att påbörjas för studentutsläpp.

Öppna förskolan har stängt och personalen har omfördelats dit behov finns.
Musikskolans gruppundervisning har ställts in och några av musikskolans
personal har omfördelats dit behov finns. Även någon av gymnasieskolans
personal har omfördelats.

Information lämnas löpande till elever, vårdnadshavare och personal, via
lärplattformen Vklass och kommunens intranät. Frågor och svar finns även på
kommunens webbplats gislaved.se/corona.

Planering pågår inför eventuella beslut om att stänga grundskolan och förskolan.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs noga.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §28 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 2020-03-24.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bu §29 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 2020-03-24.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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17(17)

Bu §30 Dnr: BU.2020.1 1.7.3

Övriga frågor

Rektor Gullviveskolan
Tommy Östring (WeP) informerar om att han bara får positiva signaler om den
nya rektorn från personal på Gullviveskolan.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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