JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2018-05-15

Plats och tid

Upptech, kl. 13:00— 18:25

Beslutande:

AnneMarie Grennhag (f.d. M), ordförande, t.o.m. 18:00
Thomas Bäurnl (M), t.o.m. 18:00
Carl Cunningham (1(D), 1:e vice ordförande, 13:00-18:00
Carl Cunningham (1(D), ordförande 18:00-18:25
Torbjörn Eklund (C)
Stig-Arne Tengmer (L)
Anna Carlsson (S), 2:e vice ordförande
Margareta Stråth (S)
Magnus Johansson (S), t.o.m. 18:00
Pierre Ingesson (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Ersättare:

Tjänstemän:

Justerandes sign

V4

Tuma Vergili (S)
Martin Karlsson (S)
Henrik Larsén (M)
Agneta Fransson (MP)
Haykanush Vardanyan (1(D)
Ajla Crnic (S)

Berit Svensson V)

Göran Isberg, utbildningsdirektör
Peter Lindström, chef förskola
David Norrfjärd, chef grundskola
Pernilla Persson, ekonomichef
Marie Söderberg, ER-chef
Anette Kjellberg, chef utveckling & kvalitet
Susanne Törnvall, omsorgschef
Peter Karlsson, chef administration & utredning
Helen Pettersson Lundgren
Martin Höglund, strategisk chef
Krister Bengtsson, utredare
Thomas Embrink, sekreterare
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Datum för anslags uppsättande 2018-05-23

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Thomas Embrink
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§ 57

Informationsärenden:
Upptech, nuläge och potential
Verksamhetschef Adam Stark redogör för ärendet
Presentation av ny stadsjurist
Stadsjurist Johanna Wilking presenterar sig
Folkhälsa Ung 2017
Barn- och elevombud Helen Pettersson Lundgren redogör för ärendet
Information om produktionskedjan
Strategisk chef Martin Höglund redogör för ärendet
Kränkande behandling
Chef grundskola David Norrfjärd redogör för ärendet
Nulägesrapport nyanlända flyktingbarn/elever
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet
Redovisning närvaro förskolor per områden/tid
Chef förskola Peter Lindström redogör för ärendet
Aktuellt från enheterna
Utbildningsdirektör Göran Isberg och enhetscheferna redogör för ärendet

Justerandes sign
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§58

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden inkomna
mellan 2018-03-28 och 2018-04-27.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 59

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
fattade mellan 2018-03-28 och 2018-05-02.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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.
M
Särskilda åtgärder för att rekrytera, behålla och utveckla förskolelärare i Jönköpings kommun
BunI2018:153 651

Sammanfattning
För att Jönköpings kommun som huvudman på sikt ska kunna rekrytera, behålla och utveckla legitimerade förskollärare samt skapa bättre förutsättningar
för en likvärdig kompetensförsörjning i Jönköpings kommun krävs förändringar av karriärmöjligheter och förutsättningar i arbetet och arbetsmiljön.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsöijningsstrategi med
ett antal strategier och aktiviteter som syftar till att attrahera förskollärare att
söka arbete i Jönköpings kommun och även att stanna kvar och utvecklas i sin
anställning. Utbildningsförvaltningen erbjuder bl.a. löpande kompetensutveckling, karriärsutveclding och kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte.
Utöver redan pågående arbete föreslås följande insatser i syfte att skapa förutsättningar för att framgångsrikt rekrytera, behålla och utveckla förskollärare i
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Tjänster som förstelärare inom förskolan inrättas succesivt under en 3årsperiod fr.o.m. budgetåret 2019 i enlighet med förslag i bilaga till tjänsteskrivelse.
Kostnader för förstelärare inom förskolan tas inom ram och inarbetas i
nämndens VIP-arbete inför 2019.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Personalutskottet (PU) att under en
treårsperiod pröva föreslagen pensionslösning för medarbetare som uppnått
63 års ålder.
Normal öppethållande på kommunens förskolor övergår succesivt till
07:00-18:00.
Förskolechef ges i uppdrag att inom respektive förskoleområde erbjuda
omsorg 06:00-07:00 och 18:00-19:00
-

-

-

-

-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

Justerandes sign
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tjänster som förstelärare inom förskolan inrättas succesivt under en 3årsperiod fr.o.m. budgetåret 2019 i enlighet med förslag i bilaga till tjänsteskrivelse.
Kostnader för förstelärare inom förskolan tas inom ram och inarbetas i
nämndens VIP-arbete inför 2019.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Personalutskottet (PU) att under en
treårsperiod pröva föreslagen pensionslösning för medarbetare som uppnått
63 års ålder.
Normal öppethållande på kommunens förskolor övergår succesivt till
07:00-19:00.
Förskolechef ges i uppdrag att inom respektive förskoleområde erbjuda
omsorg 06:00-07:00 och 18:00-19:00
-

-

-

-

-

Beslutet expedieras:
Förskolechefer
HR-enheten, UBF
Ekonomienheten, UBF
Personalutskottet

Justerandes sign
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§61
Redovisa erfarenheter av försöket med förskolebuss
Bun!2018:266 699

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har efterfrågat erfarenheter av försöket med förskolebuss.
Försöket har pågått sedan våren 2016. Bussen har varit placerad i Teiihults
förskoleområde. Bakgrunden till försöket var problem med befintlig lokal inom
förskoleområdet.
Den samlande bilden från alla inblandade, barn, vårdnadshavare och personal,
är att försöket har varit mycket positivt. Verksamheten har på ett naturligt sätt
kunna förenas med förskolans pedagogiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen, daterad 2018-03-14
Utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse inklusive bilaga tj änsteskrivelse,
daterad 2018-04-18
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse inklusive bilaga till tj änsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet.
-

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 inidusive bilaga till tjänsteskrivelse utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 62

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa
BunI2018:238 624

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till bl a barn- och utbildningsnämnden remitterat förslag
till "Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län
och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska
hälsa".
Utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämndens yttrande
över remissen redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens förslag till tj änsteskrivelse med bilaga, daterad

2018-04-19
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2018-03-05
Förslag till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala
och fysiska hälsa.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga får utgöra barnoch utbildningsnämndens yttrande på remissen.
-

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 med följande tilläggsyrkande:
Att bilagan avseende psykologansvaret för utredningar av barn och unga med
misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning avslås i
sin helhet med följande motivering:
Elevhälsans roll inom skolan är att arbeta förebyggande och hälsofrärnj ande
samt göra de utredningar och anpassningar som behövs för att eleverna ska få
goda förutsättningar att klara sin skolgång. Bilagan angående psykologansvaret
för utredningar innebär att barn och unga som söker vård för någon neuropsykiatrisk frågeställning hänvisas/remitteras till rektor på sin hemskola. Enbart i
särskilda fall kan barn och unga komma i kontakt med barn och ungdomspsykiatrin om rektor inte först sett till att fyra olika utredningar är genomförda.
Skolan har inte som uppdrag att vara en del av sjukvården eller att vara remissinstans för olika delar av Regionens verksamhet.
Justerandes sign
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Ur etisk synvinkel kan också ifrågasättas varför barn och unga med neuropsykiatrisk problematik inte kan söka vård på samma premisser som barn och unga
med andra diagnoser.
En god samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och social är en förutsättning för att barn och unga ska få det stöd som de har rätt till och det samarbetet
kan utvecklas ytterligare.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande på remissen med tillägg att bilagan avseende psykologansvaret för utredningar av barn och unga med misstänkt
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning avslås i sin
helhet med följande motivering:
Elevhälsans roll inom skolan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt göra de utredningar och anpassningar som behövs för att
eleverna ska få goda förutsättningar att klara sin skolgång.
Bilagan angående psykologansvaret för utredningar innebär att barn och
unga som söker vård för någon neuropsykiatrisk frågeställning hänvisas/remitteras till rektor på sin hemskola.
Enbart i särskilda fall kan barn och unga komma i kontakt med barn
och ungdomspsykiatrin om rektor inte först sett till att fyra olika utredningar är genomförda.
Skolan har inte som uppdrag att vara en del av sjukvården eller att vara
remissinstans för olika delar av Regionens verksamhet.
Ur etisk synvinkel kan också ifrågasättas varför barn och unga med
neuropsykiatrisk problematik inte kan söka vård på samma premisser
som barn och unga med andra diagnoser.
En god samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och social är en
förutsättning för att barn och unga ska få det stöd som de har rätt till
och det samarbetet kan utvecklas ytterligare.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 63

Samråd Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
-

Bun/2018:285 409
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har tillbetts yttra sig gällande samrådshandlingen Jönköpings kommuns åtgärdspro grain för oingivningsbuller 2019-2023.
Programmet är ett förslag till åtgärdsprogram och ska gälla för perioden 20192023. Det är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS
2004:675). Enligt förordningen ska städer med fler än 100 000 invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som
exponeras för olika bullernivåer samt ta fram ett åtgärdsprogram.
Målet med åtgärdsprogrammet är att minska bullrets negativa påverkan på
människors hälsa samt skapa en bättre ljudmilj ö. I programmet stipuleras Jönköpings kornmuns mål för programperioden 2019-2023, där ett av målen härrör
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Målet syftar till att färre förskolor och skolor ska ha utemilj öer med ljudnivåer som överskrider Leq 55 dB(A)
och Lmax 70 d13(A) där lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls.
Programmet sammanfattar även de åtgärder som föreslås under programperioden och för barn- och utbildningsnämndens verksamheter handlar det om att
årligen genomföra bullerdämpande åtgärder på minst fem förskolor eller skolor.
Vidare avser stadsbyggnadskontoret i samverkan med utbildningsförvaltningen
utföra en kartläggning av ljudmiljöer utomhus vid skolor, vilken beräknas vara
klar under 2019. I programmet återfinns under rubriken Konsekvensanalys förslag på att föreslagna åtgärder arbetas in i budgetprocessen av berörd
nämnd/förvaltning.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-19
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande
-

Justerandes sign
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar på återremiss till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget.
-

Beslutet expedieras:
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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64

Fördjupad månadsrapport per april 2018
BunI2017:230 041

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har enligt tidplan och anvisningar från stadskontoret
upprättat en fördjupad månadsrapport per april 2018. Rapporten skapas i ett för
samtliga nämnder gemensamt system och följer samma modell med fokus på
att följa upp ekonomi, de särskilda uppdrag samt övriga skrivningar och mål
som finns i beslutad VIP. Rapporten redovisas till stadskontoret för sammanställning till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14.

Fördjupad månadsrapport per april 2018.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad fördjupad månadsrapport per april månad 2018 samt redovisar den till stadskontoret.
-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AimeMarie Greimhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad fördjupad månadsrapport per april månad 2018, samt redovisar den till stadskontoret.
-

Beslutet expedieras:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

§ 65

Rapport från föreläsningar, utbildningar, kurser och besök
Ingen redovisning vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Kommande utbildningar, föreläsningar och kurser
Agneta Fransson (MP) meddelar att hon i rollen som friluftsambassadör åker
på studieresa till Lickö.

Justerandes sign
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Iw
Övrigt
Ordförande Carl Cunningham (Kill)) framför nämndens tack för gott samarbete
till chef Peter Karlsson, som slutar sin tjänst inom förvaltningen.
Sekreterare Thomas Embrink informerar att terminens sista VU-besök blir fredag 29 juni, Sommarskolan, för alla tre verksamhetsutskott.
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