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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §13 Dnr: UN.2023.32 1.4.1

Bokslut 2022

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2022, daterat 2023-02-16, samt
att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Reservationer
Curt Vang (MiG) och Zarita Ekvall (MiG) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2022 ska vara nämndsbehandlat senast 24 februari 2023.
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-14, §1, att uppdra till
utbildningsförvaltningen att färdigställa bokslut 2022 till utbildningsnämndens
sammanträde 2023-02-21.

Utbildningsförvaltningen har färdigställt bokslut 2022. I bokslutet redovisas ett
underskott på -5 353 tkr. Det ekonomiska resultatet härleds till ökade
skolskjutskostnader med 3 000 tkr där 1 200 tkr avser ökade
drivmedelskostnader, ökade råvarukostnader för livsmedel och att fler elever
väljer gymnasieutbildning i annan kommun eller fristående gymnasieskola.

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna bokslut 2022, daterat
2023-02-16, samt att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-02-14, §1.
Bokslutsrapport 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.

Yrkanden
Curt Vang (MiG)
Medborgarpartiet vill att man avseende skollokaler inkluderande förskolelokaler i
Broaryd, ska särskilja utvecklingen av skollokaler från majoritetens ambition att
lägga ner Lugnets äldreboende och att en satsning ska göras på Broaryd genom
projektering och byggande av nya skollokaler. Detta mot bakgrund av tidigare
problem och risken för att en renovering inte absolut säkerställer en god miljö för
framtiden.

Ulla Christiansson (M)
att avslå Curt Vangs (MiG) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (MiG) yrkande och finner att
utbildningsnämnden beslutat att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för att avslå Curt Vangs (MiG) yrkande.
Nej-röst för att bifalla Curt Vangs (MiG) yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.32
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §13 (forts.)

Omröstningsresultat
Ja-röster Nej-röster
Fredrik Johansson (S) Curt Vang (MiG)
Naile Azizi (S) Zarita Ekvall (MiG)
Naser Batali (S)
Ulla Christiansson (M)
Dora Bojanic (M)
Tommy Östring (WeP)
Anne-Maj Nordahl (WeP)
Anders Martinsson (C)
Ann Nilsson (C)
Jennie Klang (SD)
Elisabeth Nilsson (SD)
Lill Hege Pettersson (KD)
Maria Gullberg Lorentsson (M)

Med 13 ja-röster och 2 nej-röster har utbildningsnämnden beslutat att avslå Curt
Vangs (MiG) yrkande.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §14 Dnr: UN.2023.30 1.4

Uppföljning av Intern kontrollplan 2022

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av Intern kontrollplan 2022,
daterad 2023-02-13.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-22, §15, att godkänna Intern
kontrollplan 2022. Kontrollplanen ska följas upp årligen.

Utbildningsförvaltningen redovisar uppföljning av intern kontrollplan 2022. I
kontrollplanen ingår tio kontrollmoment. Uppföljningen visar att sex
kontrollpunkter har godkänt (grön) och fyra kontrollpunkter har varning (gul).

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna uppföljning av Intern kontrollplan
2022, daterad 2023-02-13.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-14, §2, föreslå att godkänna
uppföljning av Intern kontrollplan 2022, daterad 2023-02-13.

Beslutsunderlag
Uppföljning av Intern kontrollplan 2022, daterad 2023-02-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-13.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-14, §2.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.30
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §15 Dnr: UN.2023.31 1.4

Riskanalys 2023

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Riskanalys 2023, daterad 2023-02-10.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har identifierat risker inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde och sammanställt riskerna i en riskanalys. En bedömning av
riskernas sannolikhet för att inträffa och dess konsekvenser har även gjorts.

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Riskanalys 2023, daterad
2023-02-10.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-14, §3, föreslå att godkänna
Riskanalys 2023, daterad 2023-02-10.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2023 - utbildningsnämnden, daterad 2023-02-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-10.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-14, §3.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Samtliga områden
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.31
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §16 Dnr: UN.2023.8 1.8.1

Yttrande över revisionsrapport Uppföljande granskning barn i behov av
särskilt stöd

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att komplettera yttrandet med information om pågående utbildningsinsats
tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för
specialpedagoger/speciallärare och rektorer

att i övrigt godkänna yttrande med planerade insatser och åtgärder, daterat
2023-02-08, avseende kommunrevisionens uppföljande granskning av barn i
behov av särskilt stöd

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
genomfört en uppföljande granskning som syftar till att bedöma om
utbildningsförvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den
bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförd granskning.

Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:
- Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av nämnden?
- Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att utbildnings-nämnden
i allt väsentligt vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendation
utifrån genomförd granskning av barn i behov av särskilt stöd. Åtgärderna omfattar
såväl en förändrad resursfördelningsmodell som struktur och rutiner för
uppföljning och analys av arbetet med särskilt stöd.
I granskningen lyfts följande rekommendation att vidta: "Utbildningsnämnden
rekommenderas att säkerställa att genomförda och planerade utvecklingsinsatser
följs upp och utvärderas med syfte att säkerställa att de har avsedd effekt, det vill
säga utvecklar arbetet med insatser med extra anpassningar och särskilt stöd."

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande och föreslår att
godkänna yttrande med planerade insatser och åtgärder, daterat 2023-02-08,
avseende kommunrevisionens uppföljande granskning av barn i behov av särskilt
stöd.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-14, §1, föreslå att godkänna
yttrande med planerade insatser och åtgärder, daterat 2023-02-08, avseende
kommunrevisionens uppföljande granskning av barn i behov av särskilt stöd, samt
att överlämna yttrandet till kommunrevisionen.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §16 (forts.)

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Uppföljande granskning barn i behov av särskilt stöd, daterad
2022-11-16.
Yttrande över revisionsrapport Uppföljande granskning barn i behov av särskilt
stöd, daterad 2023-02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-09.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-14, §4.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att komplettera yttrandet med information om pågående utbildningsinsats

tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för
specialpedagoger/speciallärare och rektorer.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande och
finner att utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §17 Dnr: UN.2023.29 1.3.1

Justering av sammanträdestider 2023

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att justera sammanträdestiderna för
utbildningsnämnden och arbetsutskottet enligt förslag daterat 2023-02-21.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-26, §12, om förändrad planerings- och
uppföljningsprocess. Förändringen innebär bland annat att kommunfullmäktige
antar planeringsdirektivet i oktober månad och att nämnderna antar
planeringsdirektivet i november.

Utbildningsförvaltningen har lämnat förslag på justering av sammanträdestider med
anledning av den förändrade planerings- och uppföljningsprocessen och föreslår att
sammanträdestiderna justeras enligt förslaget.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-14, §5, föreslå att justera
sammanträdestiderna för utbildningsnämnden och arbetsutskottet enligt förslag
daterat 2023-02-08.

Efter arbetsutskottets sammanträde har utbildningsförvaltningen justerat
sammanträdestiderna ytterligare. Förslaget har daterats 2023-02-21.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-26, §12.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-08.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-14, §5.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.
Förslag till justering av sammanträdestider 2023, daterat 2023-02-21.

Beslutet skickas till:
Fackliga organisationer
Samtliga ledamöter och ersättare
Samtliga områden
Kommunrevisionen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.29
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §18 Dnr: UN.2023.33 2.2

Ersättning för ej tjänstgörande ersättare vid närvaro på sammanträde

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för ersättning till ej tjänstgörande
ersättare som närvarar vid utbildningsnämndens sammanträde, daterat 2023-02-
20.

Ärendebeskrivning
I "Regler om ersättningar till förtroendevalda" (Kf 2021-12-09, §169) framgår att ej
tjänstgörande ersättare efter kallelse har möjlighet att delta i utbildning och
information vid nämndssammanträde en gång per år. Av reglerna framgår även att
ersättning kan ges vid fler tillfällen om nämnden eller ordföranden beslutar det.

Riktlinjer för ersättning till ej tjänstgörande ersättare vid närvarande på
utbildningsnämndens sammanträden har tagits fram. Riktlinjerna innebär i huvudsak
att ej tjänstgörande ersättare kan delta på ett sammanträde per år med arvode
och övriga ersättningar.

Utbildningsförvaltningen föreslår att riktlinjerna antas.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för ersättning till ej tjänstgörande ersättare som närvarar vid
utbildningsnämndens sammanträde, daterat 2023-02-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-20.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.33
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §19 Dnr: UN.2023.32 1.4.1

Redovisning av statsbidrag 2022

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av statsbidrag 2022, daterad
2023-02-16, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sammanställt statsbidrag som sökts och beviljats
under 2022, totalt drygt 62 000 tkr. Därutöver redovisas statsbidrag som erhållits
för att motverka negativa effekter av coronapandemin, schablonersättning samt
olika ams-bidrag.

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna redovisningen av statsbidrag 2022.

Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag 2022, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.
Protokoll MBL uf, daterat 2023-02-20.
Protokoll samverkansmöte uf, daterat 2023-02-20.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.32


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
11

Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §20 Dnr: UN.2023.10 7.6

Information till huvudmannen om avstängning av elev på Gislaveds
gymnasium

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev
på Gislaveds gymnasium.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 17, har rektor på Gislaveds gymnasium,
NEO-sektorn, beslutat att stänga av en elev under 18 år tiden 2022-12-15--20.
Enligt skollagen 5 kap. § 21, ska rektor informera huvudmannen om avstängning.
Om eleven är under 18 år och den sammanlagda tiden för avstängning under ett
kalenderhalvår inte överstiger två veckor ska socialnämnden informeras.

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av
elev på Gislaveds gymnasium.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterat 2022-12-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Berörd rektor

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.10
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §21 Dnr: UN.2023.21 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elever inom
grundskolan

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elever
inom grundskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14, har rektor på Lundåkerskolan,
Töråsskolan och Ölmestadskolan 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 Lundåkerskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden
2023-01-24--27 (dnr UN.2023.28).

Rektor för Töråsskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden 2023-
01-16--17 (dnr UN.2023.26).

Rektor för Ölmestadskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden
2023-01-17--20 (dnr UN.2023.21).

Utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av
elever inom grundskolan.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterade 2023-01-13, 2023-01-16, 2023-01-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://UN.2023.21
https://UN.2023.26
https://UN.2023.28
https://UN.2023.21
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §22 Dnr: UN.2023.2 1.5.5

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

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till huvudmannen om
anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling, trakasserier och
sexuella trakasserier enligt sammanställningar daterade 2023-02-16.

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.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av
kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier, och föreslår att
informationen godkänns.

Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling m.m. - skola, daterad 2023-02-16.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §23 Dnr: UN.2023.3 1.5.5

Anmälan enligt skollagen 7 kap. § 19a om utredning av elevs frånvaro

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till huvudmannen om
anmälan enligt skollagen 7 kap. § 19 a av utredning om elevs frånvaro enligt
sammanställning daterad 2023-02-16.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 7 kap. § 19 a ska rektorn om en elev har upprepad eller längre
frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd
med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning
om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till
huvudmannen.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 7 kap. § 19 a
om utredning av elevs frånvaro, och föreslår att informationen godkänns.

Beslutsunderlag
Sammanställning av utredning av elevers frånvaro vt 2023, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §24 Dnr: UN.2023.4 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om föräldramöte i Broaryd
Utbildningschefen informerar från genomfört föräldramöte i Broaryd.
Föräldramötet hölls tillsammans med rektorerna för förskola och skola, där ett
50-tal föräldrar deltog.

Information lämnades om aktuella frågor, såsom pågående dränering, flytt av trafik,
säkerhetsfrågor under tiden arbetena pågår och om lokaler som hyrs i
församlingshemmet för förskolans behov. Föräldrarna hade många frågor om
förskolans lokaler och de undersökningar som gjorts.

Anbudsförfrågan gällande ombyggnation av Klockargårdskolan kommer att lämnas
ut i början av mars. Ritningarna blir offentliga i samband med att anbudsförfrågan
går ut.

Ett nytt föräldramöte kommer att hållas senare under våren.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §25 Dnr: UN.2023.5 1.2.3

Delegeringsbeslut

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut,
daterad 2023-02-16.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut och föreslår att
redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §26 Dnr: UN.2023.6 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelanden, daterad
2023-02-16, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden och föreslår att
redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2023-02-16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16.

Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2023-02-21

Un §27 Dnr: UN.2023.1 1.7.3

Övriga frågor

Behöriga lärare
Tommy Östring (WeP) undrar med anledning av artikel i media gällande behöriga
lärare inom grundskolan, hur förvaltningen arbetar med frågan.

Utbildningschefen informerar om att flera olika åtgärder planeras och att
diskussioner även pågår med de fackliga organisationerna. Bland annat kommer ett
aktivare arbete mot högskolorna att initieras.

Studieresa i kommunen 14 mars
Inbjudan till studieresa i kommunen tisdagen den 14 mars kommer inom kort att
skickas till utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Anmälan om man avser
att delta eller inte och eventuell specialkost ska lämnas senast 2 mars.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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