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§ 60

Informationsärenden
Förändringar i dagordningen
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) meddelar att ärende nr. 12, Tillsättning av
rektor till blivande Attarps skolområde F-5 utgår och ersätts av ärendet
Tillsättning av rektor i Jönköpings kommun.
Samordnad varudistribution och beställarorganisation
Annica Elm och Thomas Rodén, upphandlingsenheten presenterar pågående
projekt för implementering av samordnad varudistribution och
beställarorganisation. Resultaten från en kartläggning av Jönköpings kommuns
leveransmönster visar att varudistributionen är ohållbar ur flera aspekter.
Avsaknaden av samordnade varuleveranser i kombination med irrationella
beställningsrutiner skapar en stor mängd onödiga transporter. Om varuflödet
istället styrs via en distributionscentral kan kommunens transportbehov av varor
utföras med halverat antal angöringar av transportfordon. Projektet väntas ge
betydande positiva miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöeffekter. Driftstart för projektets
genomförande planeras till september 2015.
Strategin ”Den gröna tråden” – slutrapport
Anna Magnusson, nu marknadsförare vid Bäckadalsgymnasiet, presenterar
slutrapporten för strategin ”Den gröna tråden” som hon varit koordinator för
under större delen av projekttiden. Strategin Den gröna tråden är ett projekt som
drivits sedan november 2011 med projektavslut 30 juni 2014. Upptech har varit
centrum för strategiutveckling, lärande och projektgenomförandet. Fokus för
strategin har varit att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och
ungdomar. Något som behövs för att dagens elever ska vara rustade för framtidens
utmaningar i det teknikinriktade samhälle vi lever i, och för att tillgodose
företagens framtida behov. Strategin har inkluderat hela utbildningskedjan från
förskola till högskola, haft lärare i naturvetenskap och teknik i fokus, och
samverkat med redan aktiva organisationer, företag och individer. Aktiviteter
inom ramen för strategin har bl.a. varit utveckling av lektionsmaterial,
praokoncept, studiebesök, ämnesnätverk, fortbildningspaket.
Skapande skola
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef, berättar om statsbidraget Skapande skola som
syftar till att barn och unga ska få ta del av professionell kulturverksamhet i
skolan. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och
att deras möjligheter till eget skapande ökar. Kulturrådet, som är en myndighet
under Kulturdepartementet, fördelar årligen detta bidrag. Beviljade bidrag till
Jönköpings kommun under läsåren 2009/2010-2014/2015 redovisas. Nämnden
informeras om det breda utbud av aktiviteter som Kulturskolan erbjuder för
grundskolans alla åldrar under kommande läsår.
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Att skriva sig till läsning – slutrapport
Svante Karlsmo, utvecklingsledare och Lotta Sjödahl, projektledare redovisar för
nämnden en slutrapport för de utredningsuppdrag som nämnden gav den 2013-0611. Att skriva sig till läsning (ASL) har framgångsrikt använts vid ett tiotal skolor
Jönköpings kommun sedan läsårsstart 2011/2012. Arbetet har till största delen
skett i projektform där skolorna tilldelats datorer kostnadsfritt (medel från
Skolverket har använts för inköp av datorer). De erfarenheter som gjorts är
mycket positiva. Den allmänna meningen bland de pedagoger som arbetat med
metoden har varit att eleverna skriver längre och innehållsmässigt bättre texter än
elever som inte arbetar med ASL. På grund av att det ännu inte finns forskning i
större skala om arbetsmetodens effekter rekommenderas inte arbetsmetoden att
införas allmänt i Jönköpings kommun. De erfarenheter som gjorts både i
Jönköping och i andra kommuner är dock så positiva att det finns anledning att
från Utbildningsförvaltningens sida stödja de skolor/pedagoger som vill använda
sig av ASL.
Kränkande behandling
Tf. utbildningsdirektör Erik Wargren förmedlar information om inkomna
anmälningar under april månad 2014.
Aktuellt från enheterna
Förvaltningsledningen
Tf. utbildningsdirektör Erik Wargren meddelar att Göran Isberg tillträder tjänsten
som utbildningsdirektör den 4 augusti.
Personalenheten
Personalchef Marie Söderberg informerar om pågående omställningsarbete.
Rektorer har rapporterat personalbehov och övertalighet inför det kommande
läsåret. Personalenheten har att matcha behov kontra övertalighet inom
utbildningsförvaltningen som helhet.
Ekonomienheten
Ekonomichef Jane Ydman rapporterar via Erik Wargren att det inom
ekonomienheten pågår intensivt beredningsarbete för att inför sammanträdet i juni
kunna överlämna förslag till Verksamhets- och investeringsplan VIP 2015-2017
samt en fördjupad månadsrapport.
Anmälda frågor
Ingen fråga har anmälts till dagens sammanträde.
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§ 61

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 2014-02-26 –
2014-04-28.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Redovisningen av meddelanden godkänns.
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§ 62

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 2014-0407 – 2014-04-29.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
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§ 63

Yttrande över motion om arbetsrättslig information till ungdomar
Bun/2014:92 600
Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige har Kenneth Kindblom (V) föreslagit att en
policy utarbetas för hur arbetsrättslig information regelbundet ska förmedlas till
kommunens ungdomar. Motionen har bl.a. remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Ett förslag till nämndens yttrande över motionen
redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2014-04-09
Motion till kommunfullmäktige från Kenneth Kindblom (V), daterad 2014-01-28
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande över motionen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande över motionen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 64

Organisation av enheterna Jära gård och Österängens förskolor
Bun/2014:136 690
Sammanfattning
Det ökande antalet elever vid Ekhagsskolan gör att ytterligare lokaler måste
tillskapas. Vintergrönans förskola som tillhör förskolenheten Jära gård och som
ligger vid Ekhagsskolan behöver konverteras till förskoleklasslokaler. Det kan ske
när Vintergrönans tre avdelningar flyttar till den nya förskolan Vingpennan på
Kungsängsområdet då den står färdig.
Den nya förskolan Vingpennan är planerad att tillhöra Österängens förskolor.
I samband med den stora omorganisationen av förskolorna i kommunen 1 juli
2014, är det lämpligt att organisera Vintergrönans förskola under Österängens
förskolor. Ledningen för Österängens förskolor får då ansvar för den personal och
de barn som så småningom ska flytta till Vingpennan.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11
Riskbedömning vid förändringar, daterad 2014-02-19
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Vintergrönans förskola organiseras från 1 juli 2014 under enheten för
Österängens förskolor.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Vintergrönans förskola organiseras från 1 juli 2014 under enheten för
Österängens förskolor.

Beslutet expedieras till:
Förskolechef Jära gårds ue
Rektor Ekhagens ue
Rektor Österängens ue
Ekonomichef Ubf
Barn- och elevadministrationen
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§ 65

Nya upptagningsområden i Bankeryd
Bun/2014:137 631
Sammanfattning
I och med att skolan vid Torps ängar byggs föreslår förvaltningen att nya
upptagningsområden införs i Bankeryd. Förslaget bygger på elevprognoser och
skolornas platskapacitet vilket för Attarp-, Nyarp- och nya skolan innebär två
paralleller om ca 50 elever per årskull.
Den nya skolan vid Torps ängar står klar till höstterminen 2015. I samband med
det upphör flytten av årskurs 6 till Attarpskolan 6–9. Årskurs 6 tillhör
fortsättningsvis organisatoriskt till antingen Attarp F–5, Nyarp F–5 eller nya
skolan vid Torps ängar. Det görs enligt planering och beslut i barn- och
utbildningsnämnden, 2013-11-11 § 146, för att avlasta högstadieskolan som under
ett antal år framåt kommer att ta emot stora årskullar.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11
Förslag till nya upptagningsområden – bilaga 1–3 till tjänsteskrivelsen
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Tre upptagningsområden bildas i Bankeryd enligt utbildningsförvaltningens
förslag i bilagor till tjänsteskrivelsen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Tre upptagningsområden bildas i Bankeryd enligt utbildningsförvaltningens
förslag i bilagor till tjänsteskrivelsen.

Beslutet expedieras till:
Rektor Attarps ue Fsk–5
Rektor Attarps ue 6–9
Rektor Nyarps ue
Ekonomichef Ubf
Barn- och elevadministrationen
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§ 66

Förslag avseende organisation av mottagande av nyanlända
Bun/2014:156 610
Sammanfattning
Förutsättningarna för mottagande av nyanlända barn och elever 1-16 år har
ändrats. Antalet nyanlända räknar vi ökar kraftigt detta läsår (13/14) jämfört med
föregående. Nuvarande organisation är inte anpassad till dagens volym och därför
föreslås en ny organisation för mottagande. Detta förslag räknar med ett
”normaltillstånd” på ca 200 barn och elever per år. Den nya organisationen består
av kartläggningsgrupper samt förberedelseklasser.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-13
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse med bilaga 2014-05-09
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Organisera mottagandet av nyanlända barn och elever enligt bilaga 1och 2 i de
delar som är finansierade i nuvarande budgetram, inklusive förstärkt
skolsköterskeresurs
– Organisera mottagandet av nyanlända barn och elever enligt bilaga 1och 2 i
resterande delar där det förutsätts att finansiering sker genom medel i
flyktingbudgeten alternativt medel ur flyktingfonden
– Uppdra enheterna Rosenlund F-6 och 7-9 att starta och driva
kartläggningsgrupper samt förberedelseklasser
– Uppdra Alfred Dalin ue och Råslättsskolan ue att starta och driva
förberedelseklass
– Uppdra Södergårdens ue, Österängens ue, Ljungarums ue att vid behov starta
och driva förberedelseklass
– Uppdra chefen för Barn- och elevhälsoenheten att organisera ett elevhälsoteam
för både barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden bestående av beslutad 1,0 skolsköterska samt 1,0
kurator, för de nyanlända eleverna under det första året i kommunens skolor
samt inrätta 1,0 specialpedagogtjänst med inriktning svenska som andra språk.
– Uppdra Flerspråkighetssenheten att fördjupa inskrivningssamtalet för
nyanlända 7-8 åringar
– Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 augusti 2014
– En första utvärdering av organisationen ska redovisas i april 2015
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Vid sammanträdet delges nämnden en reviderad version av tjänsteskrivelsen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Organisera mottagandet av nyanlända barn och elever enligt bilaga 1och 2 i de
delar som är finansierade i nuvarande budgetram, inklusive förstärkt
skolsköterskeresurs
– Organisera mottagandet av nyanlända barn och elever enligt bilaga 1och 2 i
resterande delar där det förutsätts att finansiering sker genom medel i
flyktingbudgeten alternativt medel ur flyktingfonden
– Uppdra enheterna Rosenlund F-6 och 7-9 att starta och driva
kartläggningsgrupper samt förberedelseklasser
– Uppdra Alfred Dalin ue och Råslättsskolan ue att starta och driva
förberedelseklass
– Uppdra Södergårdens ue, Österängens ue, Ljungarums ue att vid behov starta
och driva förberedelseklass
– Uppdra chefen för Barn- och elevhälsoenheten att organisera ett elevhälsoteam
för både barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden bestående av beslutad 1,0 skolsköterska samt 1,0
kurator, för de nyanlända eleverna under det första året i kommunens skolor
samt inrätta 1,0 specialpedagogtjänst med inriktning svenska som andra språk.
– Uppdra Flerspråkighetssenheten att fördjupa inskrivningssamtalet för
nyanlända 7-8 åringar
– Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 augusti 2014
– En första utvärdering av organisationen ska redovisas i april 2015
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§ 67

Förslag på intern tillsättning av rektorstjänster
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit utlysta externt på annons. Sex av dessa är rektorstjänster.
Till fem av rektorstjänsterna föreslås interna sökanden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökande till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställningar på respektive förordad person
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Anders Josefsson anställs som Rektor/Förskolechef på Norra Mo skolområde.
− Catarina Markus anställs som Rektor på Ljungarums skolområde F-6.
− Lena Nordh Jonsson anställs som Rektor på Bymarkens skolområde.
− Michael Westin anställs som Rektor på Alfred Dalins skolområde.
− Mattias Erliden anställs som Rektor på Hakarps skolområde.
− Samtliga ges en tillsvidareanställning som rektorer med en placering för
närvarande på angiven skola.
− Samtliga rektorer tillträder 2014-07-01.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Anders Josefsson anställs som Rektor/Förskolechef på Norra Mo skolområde.
− Catarina Markus anställs som Rektor på Ljungarums skolområde F-6.
− Lena Nordh Jonsson anställs som Rektor på Bymarkens skolområde.
− Michael Westin anställs som Rektor på Alfred Dalins skolområde.
− Mattias Erliden anställs som Rektor på Hakarps skolområde.
− Samtliga ges en tillsvidareanställning som rektorer med en placering för
närvarande på angiven skola.
− Samtliga rektorer tillträder 2014-07-01.

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef
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§ 68

Förslag på intern tillsättning av förskolechefstjänster
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit utlysta externt på annons. 13 av dessa utgjordes av
förskolechefstjänster. En av tjänsterna (Förskolechef Norra Mo) är tillbakadragen.
Till 7 av förskolechefstjänsterna föreslås interna sökanden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökande till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställningar på respektive förordad person
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Lotta Fagerberg anställs som Förskolechef på Bymarkens förskoleområde
− Madelein Nilsson anställs som Förskolechef på Barnarps förskoleområde
− Johanna Sandvall anställs som Förskolechef på Hammardalens
förskoleområde
− Christin Hellstedt anställs som Förskolechef på Flahults förskoleområde
− Marie Berg anställs som Förskolechef på Ljungarums förskoleområde
− Carola Fransson anställs som Förskolechef på Österängens förskoleområde
− Inger Sundberg anställs som Förskolechef på Västra höjdernas förskoleområde
− Katarina Dalén anställs som Förskolechef på Hovslätts förskoleområde
− Samtliga ges en tillsvidareanställning som förskolechef med en placering för
närvarande på angiven förskola.
− Samtliga Förskolechefer tillträder 2014-07-01
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Lotta Fagerberg anställs som Förskolechef på Bymarkens förskoleområde
− Madelein Nilsson anställs som Förskolechef på Barnarps förskoleområde
− Johanna Sandvall anställs som Förskolechef på Hammardalens
förskoleområde
− Christin Hellstedt anställs som Förskolechef på Flahults förskoleområde
− Marie Berg anställs som Förskolechef på Ljungarums förskoleområde
− Carola Fransson anställs som Förskolechef på Österängens förskoleområde
− Inger Sundberg anställs som Förskolechef på Västra höjdernas förskoleområde
− Katarina Dalén anställs som Förskolechef på Hovslätts förskoleområde
− Samtliga ges en tillsvidareanställning som förskolechef med en placering för
närvarande på angiven förskola.
− Samtliga Förskolechefer tillträder 2014-07-01

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Tillsättning av rektor i Jönköpings kommun
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
I samband med rekrytering av skolledartjänster har ursprungligen Patrik Lernberg
föreslagits förordnas som rektor vid Attarpsskolan 1-6. Under hand har det
diskuterats om inte en rektorstjänst vid annat skolområde hade varit att föredra.
För att ge möjlighet till en närmare diskussion om vilket skolområde som är att
föredra, föreslås att Patrik Lernberg anställs som rektor i Jönköpings kommun,
med placering enligt senare beslut.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-13
Meritsammanställning Patrik Lernberg.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Patrik Lernberg anställs som rektor i Jönköpings kommun, med placering
enligt senare beslut
– Tillträde sker enligt överenskommelse med chef för förskola och grundskola
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Patrik Lernberg anställs som rektor i Jönköpings kommun, med placering
enligt senare beslut
– Tillträde sker enligt överenskommelse med chef för förskola och grundskola

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Tillsättning av rektor till blivande Hovslätts skolområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Som en följd av den omfattande rekryteringen av skolledartjänster till den nya
organisationen inom förskola och grundskola uppstod en vakans på
rektorstjänsten på blivande Hovslätts skolområde. Denna tjänst har inte varit
utannonserad, men då vi har haft 79 unika sökande till 20 utannonserade
skolledartjänster har kvalificerade kandidater ändå funnits att tillgå. Till tjänsten
föreslås en intern kandidat: Krister Gustavsson.
Beslutsunderlag
Barn- och utbilningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökanden till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Krister Gustavsson
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Krister Gustavsson tillsvidareanställs som Rektor med en placering för
närvarande på Hovslätts skolområde.
− Tillträde sker 2014-07-01
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Krister Gustavsson tillsvidareanställs som Rektor med en placering för
närvarande på Hovslätts skolområde.
− Tillträde sker 2014-07-01

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Tillsättning biträdande rektor Alfred Dalins skolområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit utlysta externt på annons. En av dessa är tjänst som
biträdande rektor på Alfred Dalins skolområde. Till denna tjänst föreslås en intern
sökande: Cecilia Larsson.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökande till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Cecilia Larsson
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Cecilia Larsson anställs som biträdande rektor på Alfred Dalins skolområde.
− Cecilia Larsson tillsvidareanställs som biträdande rektor med placering för
närvarande på Alfred Dalins skolområde.
− Tillträde på tjänsten sker 2014-07-01
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Cecilia Larsson anställs som biträdande rektor på Alfred Dalins skolområde.
− Cecilia Larsson tillsvidareanställs som biträdande rektor med placering för
närvarande på Alfred Dalins skolområde.
− Tillträde på tjänsten sker 2014-07-01

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Tillsättning av förskolechef till blivande Lekeryds förskoleområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit externt utlysta på annons. Det har funnits både interna och
externa sökanden. Till blivande Lekeryds förskoleområde föreslås en extern
sökande: Carin Hellberg.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökande till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Carin Hellberg
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Carin Hellberg tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Lekeryds förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Carin Hellberg tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Lekeryds förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Tillsättning av förskolechef till blivande Skänkebergs
förskoleområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit externt utlysta på annons. Det har funnits både interna och
externa sökanden. Till blivande Skänkebergs förskoleområde föreslås en extern
sökande: Lena Sundling.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökande till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Lena Sundling
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Lena Sundling tillsvidareanställs som förskolechef med en placering för
närvarande på Skänkebergs förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Lena Sundling tillsvidareanställs som förskolechef med en placering för
närvarande på Skänkebergs förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Tillsättning av förskolechef till blivande Gränna förskoleområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit externt utlysta på annons. Det har funnits både interna och
externa sökanden. Till blivande Gränna förskoleområde föreslås en extern
sökande: Eva Nordh.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökanden till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Eva Nordh
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Eva Nordh tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Gränna förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Eva Nordh tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Gränna förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Tillsättning av förskolechef till blivande Skärstaddalens
förskoleområde
Bun/2013:410 631
Sammanfattning
Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20
skolledartjänster varit externt utlysta på annons. Det har funnits både interna och
externa sökanden. Till blivande Skärstaddalens förskoleområde föreslås en extern
sökande: Ninna Harriott.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2014-05-06
Bilaga 1 Sammanställning av samtliga sökanden till skolledartjänsterna
Bilaga 2 Meritsammanställning Ninna Harriott
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
− Ninna Harriott tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Skärstaddalens förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Ninna Harriott tillsvidareanställs som Förskolechef med en placering för
närvarande på Skärstaddalens förskoleområde.
− Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef förskola och
grundskola.

Beslutet expedieras till:
Chef förskola och grundskola
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Representation i organ och utskott
Bun/2014:65 600
Sammanfattning
Lars-Ola Eriksson (FP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträde den 27 mars 2014 Jesper Bergström
(FP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående mandatperiod
– t.o.m. 2014.
Lars-Ola Eriksson (FP) var ledamot i det geografiska utskottet för skolområde
Väster.
Komplettering måste nu göras för det uppdrag som åvilade Lars-Ola Eriksson
(FP).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-03-27 § 71
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
− Jesper Bergström (FP) utses till ledamot i det geografiska utskottet för
skolområde Väster.

Beslutet expedieras till:
Jesper Bergström
Områdeschef skolområde Väster

Justerandes sign
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§ 77

Informationsärenden
Geografiska utskottet för skolområde Väster
Anne-Marie Grennhag (M) informerar från utskottets senaste träff som var förlagd
till Idas skola.
Geografiska utskottet för skolområde Söder
Thomas Bäuml (M) informerar från utskottets senaste träff då Brodalskolan
besöktes.
Geografiska utskottet för skolområde Öster
Magnus Johansson (S) rapporterar från utskottets senaste möte på som hölls på
Öxnehagaskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

