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Plats och tid Loftet, Kulturhuset Spira, kl. 13:00 – 17.30 
Beslutande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

AnneMarie Grennhag (M) ordförande 
Thomas Bäuml (M) 
Inger Grund (M) 
Carl Cunningham (KD) 1:e vice ordförande, § 113-120, 125-133 
Torbjörn Eklund (KD) 
Stefan Gustavsson (C) 
Stig-Arne Tengmer (L) 
Anna Carlsson (S) 2:e vice ordförande 
Amanda Lindman (S) 
Magnus Johansson (S) 
Brita Klerck (S), § 113-133 
Kerstin Lindberg (MP) 
Jessica Hellman (SD) 
 
 
Chatrine Schander Ljungqvist (M), § 121-124, 134-136 
Margareta Stråth (S)  
Tuma Vergili (S) 
Birgitta Sandgren (S), § 134 
Berit Svensson (V), § 135-136 

 
 
Övriga närvarande: 
Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstemän 

 
 
Chatrine Schander Ljungqvist (M) 
Peter Lundvall (M) 
Kamran Sairafi (M) 
Klas Rydell (C) 
Jakob Olofsgård (L) 
Margareta Stråth (S) 
Tuma Vergili (S) 
Birgitta Sandgren (S) 
Agneta Fransson (MP) 
Berit Svensson (V) 
 
 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Peter Lindström, chef förskola 
David Norrfjärd, chef grundskola 
Marie Söderberg, personalchef 
Pernilla Persson, ekonomichef 
Peter Karlsson, chef administration- och 
utredningsenheten 
Anna Engström, utredare 
Olof Landgren, utredare 
Marita Davidsson, utvecklingsstrateg 
Hans Blomqvist, internkonsult 
Nedo Sever, lokalplanerare 
Christine Forsander, lokalplanerare 
Johan Pedersen, kvalitetscontroller 
Annett Kjellberg, chef kvalitet- och  
utvecklingsavdelningen 
Thomas Embrink, sekreterare 
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Utses att justera Anna Carlsson (S)   

   

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna 2016-12-16 
klockan 13:00 Paragrafer 113 -136  

Underskrifter Sekreterare   
  Thomas Embrink  

 Ordförande   
  AnneMarie Grennhag (M)  

 Justerande   
 Anna Carlsson (S)  

 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-20 Datum för anslags nedtagande 2017-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna 

Underskrift   
Namnförtydligande Thomas Embrink  
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Innehåll  Sida 

§ 113  Informationsärenden 5 

§ 114  Meddelanden 6 

§ 115  Anmälan om delegationsbeslut 7 

§ 116  Motion om samling i nationens tecken 8-9 

§ 117  Motion om klassfarmorsystem 10 

§ 118  Nytt skolupptagningsområde 11 

§ 119  Ansökan om godkännande & bidrag  
till enskild förskola 12 

§ 120  Begäran om uttag ur reserverade medel  
av ej utnyttjade statsbidrag 13 

§ 121  Utvärdering av ledningsorganisationen 
för förskola och grundskola 14 

§ 122  Ny modulförskola enligt ramprogram vid Rosenlund 15 

§ 123  Ny modulförskola enligt ramprogram vid Ödestugu 16 

§ 124  Ny modulförskola enligt ramprogram vid Hisingstorp 17 

§ 125  Verksamhetsplan 2017 med bidrag per barn & elev 18 

§ 126  Avveckling av Hanna och Lars Palms  19 
donation Skärstad 

§ 127  Avveckling av Stipendiefond Augusta Skaars Minne      20 

§ 128  Avveckling av Stipendiefond Folkskollärare               21 
Otto Lindblads minnesfond 

§ 129  Avveckling av Jönköpings Folkskolors 
insamlingskommittés premiefond                22 
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§ 130  Avveckling av Johannes Månssons donationsfond          23 
 

§ 131  Avveckling av Johan Edvard Lundströms 
stipendiefond till Tekniska skolan               24 

§ 132  Avveckling av Jönköpings stad  
och Länssparbanks fond                25 

§ 133  Avveckling av Stipendiefonden Ungdomsförbundet 
Visingsö aftonskola                 26 

§ 134   Informationsärende  27 
- Rapport från besök/kurser/konferens/möten 

§ 135  Utbildning/konferens/föreläsning 28 
- Särskolans Rikskonferens 

§ 136  Övrigt 29 
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Ordförande AnneMarie Grennhag (M) inleder med att tacka all personal i för-
valtningen för gott samarbete och bra resultat under året som gått. 
 
 
§ 113 
 
Informationsärenden 
 
Sammanträdet inleds med gemensam information och överläggning tillsam-
mans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Information och summering 
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om och redogör för förvaltning-
ens arbete under det gångna året. 
 
Nyanlända nu och framtid 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör kort om ärendet. Mer information 
kommer vid ett senare tillfälle. 
 
Friluftsfrågor 
Friluftsstrateg Lisa Bergström informerar om friluftslivet i kommunen.  
  
Föredragningslistan 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) meddelar att ärende 15 och 16 behand-
las efter ärende 5. 
 
Högstadieskolors förutsättningar & progression 
David Norrfjärd, chef grundskola och Johan Pedersén, kvalitetscontroller redo-
gör för ärendet. 
 
Sammanställning anmälningsärenden 
David Norrfjärd, chef grundskola redogör för ärendet. 
 
Verksamhetsinformation 
Peter Lindström, chef förskola och David Norrfjärd, chef grundskola informe-
rar kort om respektive verksamhet.
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§ 114 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2016-11-03 – 2016-11-29 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Redovisningen av meddelanden godkänns 
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§ 115 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2016-10-04 – 2016-11-29 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-12-12  

8   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 116 
 

Motion om samling i nationens tecken 
Bun/2016:534   600 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har av stadskontoret beretts tillfälle att yttra sig över 
motion om samling i nationens tecken. I motionen föreslås att en flaggstång 
ska sättas upp på skolgården på de skolor som inte har (kostnaden tas från be-
fintlig budget för barn- och utbildningsnämnden respektive utbildnings- och 
arbets-marknadsnämnden) samt att alla skolor ska ha en samling varje termin 
där flaggan hissas och eleverna sjunger nationalsången.  

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse lämnat förslag till yttrande över 
motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion om samling i nationens namn, inkommen 2016-08-29. 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-01. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens  

yttrande över motionen. 
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Protokollsanteckning 
Liberalerna, med instämmande av partigrupp M, KD, C, S, MP och V, vill till 
protokollet få följande protokollsanteckning noterad: 
 
I argumenten för motionens yrkanden påstår motionären att svenska barn har 
en svag anknytning till vårt land och att barn som invandrat till Sverige inte 
uppmuntras att bli en del av vår samhällsgemenskap. Vi menar att beskrivning-
en är felaktig och att ordvalet bland annat misskrediterar skolans personal i 
deras arbete att efterleva skollag 
 
Skollagen 1 kap §4 anger att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Vidare heter  
det att utbildningen ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vila på.” 
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forts § 116 
 
Skolans personal arbetar dagligen med att i undervisningen och andra aktivite-
ter förmedla de värden som uttrycker det som är grunden för samhällsgemen-
skapen. Det handlar om människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställhet, och solidaritet mellan männi-
skor. 
 
Människors känsla av ”tillhörighet” till vårt land är en viktig fråga och ska inte 
förenklas och förminskas till en fråga av yttre symbolvärde. 
 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens  

yttrande över motionen. 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 
 

Motion om klassfarmorsystem 
Bun/2016:532   611 

Sammanfattning 
 
Motionären Staffan Eklöf (SD) yrkar på att kommunen inför ett ”klassfarmor-
system”. 1 000 000 kronor ska budgeteras för systemet under åren 2017-2018 
och 2019. Pensionärer ska mot en ersättning om 50 kr/h vara behjälpliga i sko-
lan och på så sätt frigöra tid åt läraren. Systemet föreslås följas upp och utvär-
deras av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Motion om klassfarmorsystem, inkommen 2016-08-29 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-11-15. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga utgör nämndens 

yttrande över motionen. 
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, C, och L samt 
med instämmande av partigrupp S och MP yrkar att motionen avstyrks i sin 
helhet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− motionen avstyrks i sin helhet. 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 118 
 

Nytt skolupptagningsområde inom statistikområde 218, Munk-
sjöstaden 
Bun/2016:766  631 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag för ett nytt skolupptagnings-
område för Munksjöstaden. Munksjöstaden omfattar statistikområde 218. 
Munksjöstaden kommer i framtiden att tillhöra Skeppsbroskolans upptagnings-
område. Skeppsbroskolan beräknas efter aktuell tidsplan stå färdig HT 2019 
eller VT 2020. Innan skolan står färdig kommer befintliga skolor att få bereda 
plats för ytterligare barn från Munksjöstaden. Den skola som har bäst kapacitet 
att ta emot ytterligare elever F-6 är Gräshagsskolan. Den skola som har bäst 
kapacitet att ta emot ytterligare elever 7-9 är Ljungarumsskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-30. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Statistikområde 218 tillhör Skeppsbroskolans upptagningsområde. Un-

der tiden fram till att Skeppsbroskolan står färdig, tillhör statistikom-
råde 218 Gräshagsskolans upptagningsområde 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Statistikområde 218 tillhör Skeppsbroskolans upptagningsområde. Un-
der tiden fram till att Skeppsbroskolan står färdig, tillhör statistikom-
råde 218 Gräshagsskolans upptagningsområde. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 119 
 

Ansökan om godkännande och bidrag till enskild förskola 
Bun/2016:714   694 
 
Sammanfattning 
Lekbarn AB (559068-3941) har ansökt om godkännande och bidrag till att 
starta enskild förskola i Jönköpings kommun. Ansökan innebär en ändring av 
huvudman från Christine Skjäl (560101-7121) till Lekbarn AB i samma form 
som angavs vid tillståndsansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2016-11-01 
Riktlinjer för godkännande av fristående förskolor och fritidshem 
Bun/2013:617 690 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bun/2012:546 694  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bun/2016:714 694 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

− Lekbarn AB (559068-3941) godkänns att som huvudman bedriva  
enskild förskola. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− Lekbarn AB (559068-3941) godkänns att som huvudman bedriva  

enskild förskola. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Lekbarn AB 
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§ 120 
 

Begäran om uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag 
Bun/2016:776   047 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen föreslår en tillfälligt förstärkt kuratorsresurs om en 
tjänst under 2017 för att möta behovet hos gruppen nyanlända. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-12-07 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

− Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos socialnämnden att medge 
ett uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flykting-
verksamhet med 600 tkr för projektanställning av en kurator under 
2017. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Att anhålla hos socialnämnden att medge ett uttag ur reserverade medel 
av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamhet med 600 tkr för 
projektanställning av en kurator under 2017. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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§ 121 
 

Utvärdering av ledningsorganisationen för förskola och grundskola 
Bun/2016:711   631 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde i november 2013 nuvarande led-
ningsorganisation för förskola och grundskola m.m. I beslutet angavs även att 
en utvärdering av förändringen skulle ske efter läsåret 2015/16. I föreliggande 
ärende redovisas ett förslag till uppläggning av en sådan utvärdering.       

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-11-16 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− I ärendet redovisad uppläggning av utvärdering av nuvarande lednings-

organisation för förskola och grundskola m.m. godkänns  
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− I ärendet redovisad uppläggning av utvärdering av nuvarande lednings-

organisation för förskola och grundskola m.m. godkänns  
 

Beslutet expedieras till: 
Chef förskola 
Chef grundskola 
Ekonomichef 
Personalchef 
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§ 122 
 

Ny modulförskola enligt ramprogram vid Rosenlund 
Bun/2016:743   291 
 
Sammanfattning 
En ny förskola på Rosenlund finns bland de planerade objekten i VIP 2016-
2018. Tekniska kontoret har utifrån lokalprogram gjort en bedömning av inve-
steringsutgift samt årlig hyreskostnad. 
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-18.      
Lokalprogram för monteringsfärdiga förskolor daterat 2014-03-10 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret  
daterad 2014-06-24.                                                                                  
Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret  
daterad 2014-01-29. 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret  
daterad 2016-05-02. 
Skrivelse från tekniska kontoret till utbildningsförvaltningen  
daterad 2016-11-21. 
Upprättade skisser av BSV arkitekter. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden  
− Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa 15 000 000 kr 

ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till tekniska 
nämndens förfogande för byggnation av modulförskola enligt rampro-
gram vid Rosenlund. 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− att ställa 15 000 000 kr ur investeringsramen för byggnation av ramför-

skolor till tekniska nämndens förfogande för byggnation av modulför-
skola enligt ramprogram vid Rosenlund. 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret 
Ubf, lokalplanerare 
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§ 123 
 

Ny modulförskola enligt ramprogram vid Ödestugu 
Bun/2016:742   291 
 
Sammanfattning 
En ny förskola vid Ödestugu finns bland de planerade objekten i VIP 2016-
2018. Tekniska kontoret har utifrån lokalprogram gjort en bedömning av inve-
steringsutgift samt årlig hyreskostnad. 
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-18.      
Lokalprogram för monteringsfärdiga förskolor daterat 2014-03-10 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret 
daterad 2014-09-10.                                                                                  
Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret  
daterad 2016-05-02. 
Skrivelse från tekniska kontoret till utbildningsförvaltningen  
daterad 2016-11-21. 
Upprättade skisser av BSV arkitekter. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden  
− Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa 15 300 000 kr 

ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till tekniska 
nämndens förfogande för byggnation av modulförskola enligt rampro-
gram vid Ödestugu. 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− att ställa 15 300 000 kr ur investeringsramen för byggnation av ramför-

skolor till tekniska nämndens förfogande för byggnation av modulför-
skola enligt ramprogram vid Ödestugu. 

 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret 
Ubf, lokalplanerare 
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§ 124 
 

Ny modulförskola enligt ramprogram vid Hisingstorp 
Bun/2016:738   291 
 
Sammanfattning 
En ny förskola på Hisingstorp finns bland de planerade objekten i VIP 2016-
2018. Tekniska kontoret har utifrån lokalprogram gjort en bedömning av inve-
steringsutgift samt årlig hyreskostnad. 
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-03-18.      
Lokalprogram för monteringsfärdiga förskolor daterat 2014-03-10 
Skrivelse från Utbildningsförvaltningen till Tekniska kontoret 
daterad 2013-02-14.                                                                                  
Skrivelse från Utbildningsförvaltningen till Tekniska kontoret  
daterad 2016-05-02. 
Skrivelse från Tekniska kontoret till Utbildningsförvaltningen  
daterad 2016-11-21. 
Upprättade skisser av BSV arkitekter. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden  
− Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa 27 000 000 kr 

ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till Tekniska 
nämndens förfogande för byggnation av modulförskola enligt rampro-
gram vid Hisingstorp. 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− att ställa 27 000 000 kr ur investeringsramen för byggnation av ramför-

skolor till tekniska nämndens förfogande för byggnation av modulför-
skola enligt ramprogram vid Hisingstorp. 

 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska kontoret 
Ubf, lokalplanerare 
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§ 125 
 

Verksamhetsplan 2017 med bidrag per barn & elev 
Bun/2016:746   041 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan för 2017, 
bidragsbelopp per elev 2017 och plan för uppföljning av intern kontroll. Verk-
samhetsplanen behandlar prioritering och fördelning av tillgängliga resurser i 
enlighet med nämndens beslut om underlag till VIP 2016-06-14 och kommun-
fullmäktiges beslut 2016-10-27 om Verksamhets- och investeringsplan 2017-
2019 med budget för 2017.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
Verksamhetsplan 2017, bilaga till tjänsteskrivelse 
Bidrag per barn/elev 2017, bilaga 1 till verksamhetsplan 2017 
Intern kontroll – planering 2017, bilaga 2 till verksamhetsplan 2017 

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 
− Verksamhetsplan 2017 med mål, uppdrag och internbudget fastställs 
− Bidrag per barn/elev 2017, bilaga 1 till verksamhetsplan 2017 fastställs 
− Intern kontroll – planering 2017, bilaga 2 till verksamhetsplan 2017 

fastställs 
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− Verksamhetsplan 2017 med mål, uppdrag och internbudget fastställs 
− Bidrag per barn/elev 2017, bilaga 1 till verksamhetsplan 2017 fastställs 
− Intern kontroll – planering 2017, bilaga 2 till verksamhetsplan 2017 

fastställs 
 

Reservationer 
Partigrupp S, MP och V väljer att inte delta i beslutet med hänvisning till att 
partigruppen har lagt ett eget förslag till VIP. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutet expedieras till: 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Fristående huvudmän 
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§ 126 
 

Avveckling av Hanna och Lars Palms donation Skärstad 
Bun/2015:363    046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla premiefonden/stiftelsen Hanna och Lars Palms dona-
tion Skärstad. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna 
i enlighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närlig-
gande ändamål än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länssty-
relsen efterfrågat komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna 
godkännas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i 
tidigare inlämnad ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Hanna och Lars Palms fond fördelas under tre år till fyra 
elever (årskurs 6-elever) vid Ölmstadsskolan    

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Hanna och Lars Palms fond fördelas under tre år till fyra 
elever (årskurs 6-elever) vid Ölmstadsskolan 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 
 

Avveckling av Stipendiefond Augusta Skaars Minne 
Bun/2015:351    046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla premiefonden/stiftelsen Stipendiefond Augusta 
Skaars Minne. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångar-
na i enlighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närlig-
gande ändamål än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länssty-
relsen efterfrågat komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna 
godkännas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i 
tidigare inlämnad ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Stipendiefonden Augusta Skaars minne fördelas under ett 
år till två elever i årskurs 3 vid Strömsbergsskolan. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Stipendiefonden Augusta Skaars minne fördelas under ett 
år till två elever i årskurs 3 vid Strömsbergsskolan.    

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 128 
 

Avveckling av Stipendiefond Folkskollärare Otto Lindblads  
minnesfond 
Bun/2015:401    046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Folkskollärare Otto Lindblads minnesfond. Länssty-
relsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i enlighet med det 
ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande ändamål än det 
som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen efterfrågat kom-
plettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkännas. I förelig-
gande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidigare inlämnad 
ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Folkskollärare Otto Lindblads minnesfond fördelas under 
tre år till två avgångselever, en flicka och en pojke, i årskurs 6 vid  
Torpaskolan.    

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Folkskollärare Otto Lindblads minnesfond fördelas under 
tre år till två avgångselever, en flicka och en pojke, i årskurs 6 vid  
Torpaskolan. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 
 

Avveckling av Jönköpings Folkskolors insamlingskommittés  
premiefond  
Bun/2015:402  046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Jönköpings Folkskolors insamlingskommittés premi-
efond. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i en-
lighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande 
ändamål än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen 
efterfrågat komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkän-
nas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidi-
gare inlämnad ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Jönköpings Folkskolors insamlingskommittés premie-
fond fördelas under tre år till avgångselever inom grundsärskolan vid 
Junedalsskolan, Sandaskolan, Österängsskolan och Rosenlundsskolan.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Jönköpings Folkskolors insamlingskommittés premie-
fond fördelas under tre år till avgångselever inom grundsärskolan vid 
Junedalsskolan, Sandaskolan, Österängsskolan och Rosenlundsskolan.  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 
 

Avveckling av Johannes Månssons donationsfond   
Bun/2015:403  046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Johannes Månssons donationsfond. 

Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i enlighet 
med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande ändamål 
än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen efterfrågat 
komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkännas. I förelig-
gande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidigare inlämnad 
ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Johannes Månssons donationsfond fördelas under ett år 
till en avgångselev vid Torpaskolan.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Johannes Månssons donationsfond fördelas under ett år 
till en avgångselev vid Torpaskolan.  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 131 

Avveckling av Johan Edvard Lundströms stipendiefond till  
Tekniska skolan 
Bun/2015:405  046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Johan Edvard Lundströms stipendiefond till tekniska 
skolan. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i en-
lighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande 
ändamål än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen 
efterfrågat komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkän-
nas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidi-
gare inlämnad ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Johan Edvard Lundströms stipendiefond till Tekniska 
skolan fördelas under två år till två avgångselever vid Erikdalsbergs-
gymnasiets och Bäckadalsgymnasiets Tekniska program.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Johan Edvard Lundströms stipendiefond till Tekniska 
skolan fördelas under två år till två avgångselever vid Erikdalsbergs-
gymnasiets och Bäckadalsgymnasiets Tekniska program.  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 132 
 

Avveckling av Jönköpings stad och Länssparbanks fond  
Bun/2015:392  046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Jönköpings stad och Länssparbanks fond. Länssty-
relsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i enlighet med det 
ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande ändamål än det 
som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen efterfrågat kom-
plettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkännas. I förelig-
gande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidigare inlämnad 
ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Jönköpings stad och Länssparbanks fond fördelas till 
elever inom Jönköping kommuns grundskolor som har behov av kollo 
och/eller lägerverksamhet.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Jönköpings stad och Länssparbanks fond fördelas till 
elever inom Jönköping kommuns grundskolor som har behov av kollo 
och/eller lägerverksamhet.  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 

Avveckling av Stipendiefonden Ungdomsförbundet Visingsö  
aftonskola  
Bun/2015:367  046 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-12-15 att utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut i ärendet 2015-11-17 (§ 173) ansöka hos tillsyns-
myndigheten att avveckla Stipendiefonden Ungdomsförbundet Visingsö afton-
skola. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att förbruka tillgångarna i en-
lighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett mer närliggande 
ändamål än det som föreslagits. För fortsatt handläggning har Länsstyrelsen 
efterfrågat komplettering/justering i ansökan för att denna ska kunna godkän-
nas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad komplettering/justering i tidi-
gare inlämnad ansökan.   

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28 
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2016-10-27 
 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Stipendiefonden Ungdomsförbundet Visingsö aftonskola 
fördelas under ett år till samtliga elever i årskurs 1 vid Kumlabyskolan.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
− Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets 

försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid av-
vecklingen av Stipendiefonden Ungdomsförbundet Visingsö aftonskola 
fördelas under ett år till samtliga elever i årskurs 1 vid Kumlabyskolan.  

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 134 
 
Information/rapporter från besök/kurs/konferens/möte 
 
Verksamhetsutskott 1 
Stig-Arne Tengmer (L) rapporterar från besök på Flahultskolan den 18 novem-
ber. Utskottet träffade medarbetare och elever. Fick en redovisning av verk-
samheten och en kortare rundvandring. 
 
Verksamhetsutskott 2 
Torbjörn Eklund (KD) rapporterar från besök på Modersmålsenheten den 18 
november. 
 
Verksamhetsutskott 3 
Peter Lundvall (M) rapporterar från besök på Familjecentral Väster, den 17 
november. 
 
Utbildningsminister 
Anna Carlsson (S) rapporterar från träff i Nässjö den 7 december. 
 
Friluftsambassadörer 
Agneta Fransson (MP) rapporterar från senaste träffen 
 
Mänskliga rättigheter 
Agneta Fransson (MP) rapporterar från föreläsningen 
 
Barnkonventionen 
Thomas Bäuml (M) rapporterar från föreläsningen 
 
Kommunala rådet, funktionshinderfrågor 
Torbjörn Eklund rapporterar från mötet 
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§ 135 
 
Utbildning 
Bun/2016:531 
 
Särskolans Rikskonferens 
Äger rum den 8-9 maj 2017 i Växjö.  
Temat 2017 är KÄRLEK, SEX & RELATIONER. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Två representanter från vardera alliansen och oppositionen ges möjlig-
het att delta i Särskolans Rikskonferens 2017. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-12-12  

29   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 136 
 
Övrigt 
 
Ordföranden AnneMarie Grennhag (M) tackar alla ledamöter och ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden för det gångna årets arbete. Alla 
församlade tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Anna Carlsson (S) tackade ordföranden för ett gott samarbete och öns-
kade, å nämndens vägnar, ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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