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§ 85 
 

Informationsärenden: 
 
 

- Utfallsanalys 
Statistiker Jimmy Enhäll redogör för ärendet 
 

- Skollokalsituationen 
Planeringsstrateg Martin Höglund redogör för ärendet 

 
- Verksamhetsberättelse familjecentraler 

Chef Marie Hjälmarö redogör för ärendet 
 

- Läsårssammanställning nyanlända barn & elever 
Chef Malin Håård redogör för ärendet 
 

- Uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet 
 

- Planering rektor Ribbaskolan 
Helen Magnusson, ledningssamordnare, redogör för ärendet 
 

- Frågor angående PRAO 
Lisa Äjlén, studie- och yrkesvägledare, redogör för ärendet 
 

- Kränkande behandling 
Helen Pettersson Lundgren, barn- och elevombud, redogör för ärendet 
 

- Personalsituationen 
Chef Marie Söderberg redogör för ärendet 
 

- Aktuellt från enheterna 
Enhetscheferna redogör för ärendet 
 

- Information avseende förslag till nya allmänna råd med kommentarer 
om betyg och betygsättning 
Utredare Anna Engström redogör för ärendet 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-08-28  

5   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 86 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden inkomna 
mellan 2018-05-02 och 2018-05-24. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 87 
 

Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
tagna mellan 2018-05-30 och 2018-07-27. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till  
handlingarna. 
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§ 88 
 

Yttrande över betänkandet "Ett ordnat mottagande - gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller återvändande" 
 
Bun/2018:455   132 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till barn- och utbildningsnämnden för yttrande remitterat 
betänkandet "Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande (SOU 2018:22). I bilagan till tjänsteskrivelsen redovisas ett 
antal kärnpunkter i utredningens förslag som rör barn- och utbildningsnämn-
dens ansvarsområde, vilka blir föremål för utbildningsförvaltningens  
kommentarer. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-06-27. 
Betänkandet "Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande (SOU 2018:22).  

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-

06-27 får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande över betän-
kandet ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etable-
ring eller återvändande” (SOU 2018:22) 

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

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-
06-27 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande över betänkandet 
”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande” (SOU 2018:22). 

 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 89 
 

"Ett samhälle för alla" - uppföljning 
 
Bun/2018:435   620 

Sammanfattning 
Jönköpings kommuns funktionshinderspolitiska program ”Ett samhälle för 
alla” behandlas av kommunfullmäktige i december 2018. Därför pågår nu ett 
arbete med att följa upp nämndernas arbete med aktiviteterna i programmet. 
Kommunfullmäktige antog 2016-06-22 ”Ett samhälle för alla 2015-2018”. Syf-
tet med programmet är att förverkliga intentionerna i FN:s konvention för per-
soner med funktionsnedsättning. Konventionen utgår från grundläggande prin-
ciper som jämlikhet och icke-diskriminering. Personer med funktionsnedsätt-
ning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor 
som alla andra.  
Med anledning av uppföljningen till och med juni 2018, ska samtliga nämnder 
sammanställa en särskild redogörelse för de aktiviteter som finns för respektive 
nämnd i verksamhetssystemet Stratsys.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-14, reviderad 2018-08-14 
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-08-02, reviderad 2018-08-13 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskri-

velse, får utgöra barn- och utbildningsnämndens remissvar. 
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskri-
velse utgör barn- och utbildningsnämndens remissvar. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Beslutet expedieras: 
Kristine Andreassen, samordnare 
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§ 90 
 

Riktlinjer för arbetet mot diskriminering inom utbildningsförvalt-
ningens verksamheter 
 
Bun/2018:452   606 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut kring förändringar i 
delegationsförteckningen den 2017-06-13, § 86 gett utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för det förebyggande, främjande och åtgärdande 
arbetet mot diskriminering inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Detta 
i enighet med diskrimineringslagens skärpta krav.  

Förslaget till riktlinjer gäller samtliga skolformer, pedagogisk omsorg samt 
fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade 2018-06-20. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningens riktlinjer för arbetet mot diskriminering inom 

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

- Utbildningsförvaltningens riktlinjer för arbetet mot diskriminering inom 
utbildningsförvaltningens verksamheter antas. 

 
Beslutet expedieras: 
Riktlinjerna publiceras på kommunens intranät 
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§ 91 
 

Projektdirektiv och nyttoanalys hårdvaruförtätning 
 
Bun/2018:605   005 

Sammanfattning 
Under 2017 fattade kommunstyrelsen i Jönköpings kommun beslut om att ge-
nomföra åtgärder riktade mot att öka likvärdigheten i tillgång till digitala verk-
tyg (datorer och surfplattor) inom organisationens för- och grundskola.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-08-01. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-

08-01 får utgöra förvaltningens yttrande i ärendet. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
Thomas Bäuml (M) yrkar på följande tilläggsyrkande med stöd av Kristdemo-
kraterna, Centerpartiet och Liberalerna. 

- Utbildningsförvaltningen får i uppdrag återkomma med förslag avse-
ende uppföljning av hårdvaruförtätning inkluderande parametrar som 
återspeglar olika nyttor som redovisats. Förslaget ska redovisas till 
nämnden under december 2018. 
 

Nämndens övriga ledamöter stöder tilläggsyrkandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-

08-01 utgör förvaltningens yttrande i ärendet. 
 

- Utbildningsförvaltningen får i uppdrag återkomma med förslag avse-
ende uppföljning av hårdvaruförtätning inkluderande parametrar som 
återspeglar olika nyttor som redovisats. Förslaget ska redovisas till 
nämnden under december 2018. 
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Forts. § 91 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras: 
Ekonomichef, STK 
Chef STK, IT-avdelningen 
UBF:s ledningsgrupp 
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§ 92 
 

Lokalprogram för om- och tillbyggnad av Torpaskolan F-6 
 
Bun/2017:879   292 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har i samråd med verksamhetsrepresentanter och 
tekniska kontoret arbetat fram ett lokalprogram gällande tillbyggnation av Tor-
paskolan. Skolans kapacitet förstärks med ytterligare en parallell till tre paral-
leller F-6, motsvarande totalt 525 elever. 
Utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att hos kom-
munfullmäktige begära att fastställa upprättat lokalprogram samt uppdrag åt 
tekniska nämnden att genomföra byggnation i enlighet med detta. 
Byggnationen på Torpaskolan finns anvisad i VIP 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2018-07-04. 
Kostnadskalkyl från tekniska kontoret för tillbyggnad av Torpaskolan daterad 
2018-07-04. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Att hos kommunfullmäktige begära att fastställa upprättat lokalprogram 

för tillbyggnation av Torpaskolan F-6.  
- Att investeringskostnaden på 55 700 tkr ställs till tekniska nämndens 

förfogande för genomförande av byggnationen. 
- Tillkommande hyreskostnad på 3 383 tkr per år inarbetas inom barn- 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Att kommunfullmäktige fastställer upprättat lokalprogram för  

tillbyggnation av Torpaskolan F-6.  
- Att investeringskostnaden på 55 700 tkr ställs till tekniska nämndens 

förfogande för genomförande av byggnationen. 
- Tillkommande hyreskostnad på 3 383 tkr per år inarbetas inom barn- 

och utbildningsnämndens budget. 
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Forts § 92 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Stadskontoret 
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§ 93 
 

Planering för hur skolmåltidsverksamheten långsiktigt ska  
kapacitetsförsörjas 
 
Bun/2018:688   622 

Sammanfattning 
Barn-och utbildningsnämnden har drivit ambitionen att bygga tillagningskök 
vid nybyggnation och renovering under ett antal år tillbaka. Sedan satsningen 
på kvalitén för maten med nylagad och närlagd mat av kompetenta kockar i 
tillagningskök, har nöjdheten ökat markant. 
Kapaciteten har varit fullgod fram tills nu då det under nybyggnation och reno-
vering ökats på i kapacitet och tagits höjd för eventuella utskick till mindre 
förskolor. Både skolor och förskolor har lokalbrist och det innebär att även 
kökens kapacitet utnyttjas i dag till fullo. 

De förskole enheter som har utökats med tillfälliga lokaler är ofta utan kök och 
får då sin mat tillskickad från ett annat kök. Det skickas mat till ca 50 förskole 
enheter dagligen. Kostnaden för transporter av varm lunch har ökat markant, 
2017- 6,5 miljoner kr, 2016- 4 miljoner kr, 2015-3,9 miljoner kr. Det är svårt 
att få till en effektiv och bra organisation för dessa kök då sysslorna är spridda 
över dagen. Dessa små enheter blir då mycket kostnadsdrivande. 

Det är av stor vikt att de skolor och förskolor som planeras framöver utrustas 
med ett tillagningskök för att säkra framtida måltidsförsörjning och kapacitets-
behov. För att få effektivt resursutnyttjande av personal och utrustning bör en-
heterna vara i den storlek att de bär sig ekonomiskt. Det bör planeras för kök 
och matsal i samma byggnad som då kan serva olika skolformer. 

Det visar sig att flertalet kommuner efter utredning väljer tillagningskök vid 
större enheter än fyra avdelningar för att investeringskostnaden inte skiljer sig 
märkbart och med fördel för tillagningskök. Man väger in kvalitet, miljöfrågor, 
kostnader för transporter och svårigheten att bemanna köken med kompetent 
personal och möjlighet för heltidstjänster.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga daterade 2018-08-16 
 
Underbilaga 1: Områdesskiss över kök inom måltidsverksamhetens  
12 områden 

Underbilaga 2: Utdrag från Nykvarns kommun Tjänsteskrivelse KS/2016:164 
Utredning tillagningskök med leverans till mottagningskök.  Storköksbyrån 

Underbilaga 3: Göteborgs Stad behovsanalys för xxxx 
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Forts. § 93 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till 

ramprogram inkl. riktlinjer och behovsanalys avsett att följas inför ny-
byggnation/ombyggnation/renoveringar av kök inom nämndens an-
svarsområde. 
 

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga godkänns och får 
utgöra svar på kommunfullmäktiges givna uppdrag till nämnden i fråga 
om hur skolmåltidsverksamheten långsiktigt ska kapacitetsförsörjas. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till 

ramprogram inkl. riktlinjer och behovsanalys avsett att följas inför ny-
byggnation/ombyggnation/renoveringar av kök inom nämndens an-
svarsområde. 
 

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga godkänns och  
utgör svar på kommunfullmäktiges givna uppdrag till nämnden i fråga 
om hur skolmåltidsverksamheten långsiktigt ska kapacitetsförsörjas. 

 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunfullmäktige 
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§ 94 
 

SAM-enkät 2017 
 
Bun/2018:456   026 

Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systema-
tiskt arbetsmiljöarbete årligen göra en uppföljning av det systematiska arbets-
miljöarbetet. Syftet är att kartlägga efterlevnad av Jönköpings kommuns rutiner 
för arbetsmiljöarbetet. I tjänsteskrivelsen och i bilagan till tjänsteskrivelsen 
redovisas resultaten från 2017 års arbetsmiljöenkät samt vilka åtgärder som 
planeras för att förbättra arbetsmiljöarbetet inom vissa områden. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-18 
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-05-18 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse om resultaten i 2017 års 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse om resultaten i 2017 års 

SAM-enkät godkänns. 
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§ 95 
 

Rapporter från föreläsningar, utbildningar, kurser och besök 
 
VU 1-3 
Kort rapport från besöket 29 juni på sommarskolan för nyanlända. 
 
Kort rapport från förmiddagens VU-besök på Upptech.  
 
Thomas Bäuml (M) meddelar att referensgruppen gett Upptech i uppdrag börja 
fundera på framtiden och verksamhetens målsättning. En rapport kommer så 
småningom. 
 
Carl Cunningham (KD) rapporterar kort från besök på Hisingskullens förskola. 
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§ 96 
 

Kommande utbildningar/föreläsningar 
 
Inget att informera om vid dagens sammanträde. 
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§ 97 
 

Övrigt 
 
KD vill till protokollet föra följande 
”Utifrån dagens sammanträdespunkt 8 vill vi tydliggöra vikten av att i god tid 
innan sammanträdet skriftligt delge ledamöterna ev. justeringar från förvalt-
ningen och AU gällande förslag till beslut” 
 
 


