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Plats och tid: Stora Hotellet, kl. 13:15-17:20 
Beslutande: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare: 
 

 
 
 
Ersättare: 
 
 
 
 
 
 
Tjänstemän: 
 

AnneMarie Grennhag (f.d. M), ordförande 
Thomas Bäuml (M) 
Carl Cunningham (KD), 1:e vice ordförande 
Torbjörn Eklund (KD) 
Stefan Gustavsson (C) 
Stig-Arne Tengmer (L) 
Anna Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Brita Klerck (S) 
Margareta Stråth (S) 
Magnus Johansson (S), t.o.m. 14:20 
Pierre Ingesson (f.d. SD) 
Kerstin Lindberg (MP) 
 
Peter Lundvall (f.d. M) 
Tuma Vergili (S) 
Martin Karlsson (S) 
Ajla Crnic (S) fr. o. m. § 139 
 
Henrik Larsén (M) 
Agneta Fransson (MP) 
Berit Svensson (V) 
Haykanush Vardanyan (KD)  
Bengt Andersson (SD) 
 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Peter Lindström, chef förskola 
Pernilla Persson, ekonomichef 
Marie Söderberg, HR-chef 
Sara Johansson, bitr. chef grundskola 
Susanne Törnvall, omsorgschef 
Maria Sparf, utvecklingsstrateg 
Ulrika Martinsson, förstelärare 
Krister Bengtsson, utredare 
Anna Hackberg, lokalplanerare 
Martin Höglund, strategisk chef 
Thomas Embrink, sekreterare 
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Utses att justera Anna Carlsson (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, 2018-12-18  Paragrafer  §136 -§151  

Underskrifter Sekreterare   
  Thomas Embrink  

 Ordförande   
  AnneMarie Grennhag (f.d. M)  

 Justerande   
 Anna Carlsson (S) 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-12-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-12-19 Datum för anslags nedtagande 2019-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna 

Underskrift   
Namnförtydligande Thomas Embrink  
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§ 136 
 

Protokollets justering 
 
Anna Carlsson (S) utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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§ 137 
 

Upprop 
 
Närvaro enligt protokollets första sida. 
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§ 138 
 

Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkänns. 
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§ 139 
 

Informationsärenden: 

 
- Kartläggning förskoleklass 

Förstelärare Ulrika Martinsson och utvecklingsstrateg Maria Sparf  
redogör för ärendet. 

 
- Kartläggning Fonolek 

Förstelärare Ulrika Martinsson redogör för ärendet. 
 

- SFI öppna förskolor 
Utredare Krister Bengtsson redogör för ärendet. 
 

- Kränkande behandling 
Bitr. chef Sara Johansson redogör för ärendet. 
 

- Statistik nyanlända 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet. 
 

- Aktuellt från enheterna 
Enhetscheferna redogör för ärendet. 
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§ 140 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden inkomna 
mellan 2018-11-07 och 2018-12-03. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 141 
 

Delegationsbeslut 

 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
inkomna mellan 2018-11-06 och 2018-12-03. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till  
handlingarna. 
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§ 142 
 
 

Internbudget 2019 samt bidrag per barn och elev 2019 
  
Bun/2018:287  041 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om Internbudget 2019 och bi-
dragsbelopp per barn och elev 2019. Internbudget 2019 fördelar tillgängliga 
resurser efter prioriteringar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens un-
derlag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2019 - 2021 beslutad 
2018-06-12 samt kommunfullmäktiges beslutade VIP 2019 - 2021 (2018-11-
29).  
 
Utifrån internbudgeten för 2019 har utbildningsförvaltningen räknat fram nya 
bidragsbelopp för kommunal och fristående verksamhet i förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola för år 2019. 
Beloppen ska även användas som grund för debitering av interkommunala 
elevavgifter. Nämnden föreslås fastställa dessa bidrag per barn och elev 2019 
för kommunala och fristående anordnare samt den interkommunala prislistan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-13.  
Internbudget 2019 inklusive bilaga Bidrag per barn och elev 2019. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
- Upprättat förslag till internbudget 2019 godkänns. 
- Bidragsbeloppen för 2019 per barn och elev, enligt upprättad bilaga 

”Bidrag per barn och elev 2019”, fastställs.  
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 

- Upprättat förslag till internbudget 2019 godkänns. 
- Bidragsbeloppen för 2019 per barn och elev, enligt upprättad bilaga 

”Bidrag per barn och elev 2019”, fastställs.  
 
Beslutet expedieras: 
Stadskontoret 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-12-17  

11   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 143 
 

Byggnation av förskola i Kaxholmen enligt ramprogram 
 
Bun/2016:631   291 

Sammanfattning 
En ny förskola i Kaxholmen finns bland de planerade objekten i VIP 2018-
2020. Tekniska kontoret har utifrån lokalprogram gjort en bedömning av inve-
steringsutgift samt årlig hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse ”Lokalprogram för enhet-
liga förskolor med skollokaler” daterad 2012-01-24 
Kalkyl från tekniska kontoret, daterad 2018-11-26 
 

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa 64 100 000 kr 

ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till tekniska 
nämndens förfogande för byggnation av förskola enligt ramprogram i 
Kaxholmen. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden ställer 64 100 000 kr ur investeringsra-
men för byggnation av ramförskolor, till tekniska nämndens förfo-
gande, för byggnation av förskola i Kaxholmen, enligt ramprogram. 

 
Beslutet expedieras: 
Tekniska nämnden 
Tekniska kontoret 
Stadskontoret 
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§ 144 
 

Utseende av skolchef 
 
Bun/2018:999   679 
 
Sammanfattning 
Enligt en ändring i skollagen ska varje huvudman utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbild-
ningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Nämnden före-
slås besluta att utbildningsdirektören ska vara tillika skolchef inom nämndens 
ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse med bilaga, daterad 2018-11-06 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Utbildningsdirektören ska vara tillika skolchef inom nämndens  

ansvarsområde. 

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 

- Utbildningsdirektören ska vara tillika skolchef inom nämndens  
ansvarsområde. 

 
Beslutet expedieras: 
Utbildningsdirektören 
HR-chefen 
Stadskontoret, för kännedom  
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§ 145 
 

Motion om friytor av tillräcklig storlek och kvalitet på våra  
förskolor 
 
Bun/2018:863   691 

Sammanfattning 
Bengt Åke Berg (V) redogör för i motionen för vikten av friytors betydelse för 
barn och ungas utveckling. Som ett led i upplevelsen att barn och ungas rörel-
sefrihet minskat med tiden efterfrågar motionären att skolgårdar och förskole-
gårdar kan erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling.  
Utbildningsförvaltningen delar denna beskrivning och kan även lägga till den 
viktiga relationen av en ändamålsenlig utemiljö och en pedagogisk och studie-
främjande inomhusmiljö. 

Beslutsunderlag 
- Motion om friytor av tillräcklig storlek och kvalitet på våra förskolor 
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-10  

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbild-

ningsnämndens yttrande på remitterad motion. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
Stig-Arne Tengmer (L) och Torbjörn Eklund (KD) tillstyrker förvaltningens 
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör barn- och utbildnings-
nämndens yttrande på remitterad motion. 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 146 
 

Revidering av nämndens reglemente 
 
Bun/2018:1032   003 

Sammanfattning 
Ett behov finns att uppdatera barn- och utbildningsnämndens reglemente. I 
ärendet finns ett förslag till reviderat reglemente vilket föreslås tillstyrkas av 
nämnden för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-15 
Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
daterat 2018-11-15 
Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden daterat 2011-10-06 § 
304 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Utbildningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente för nämnden 

tillstyrks och översänds till kommunfullmäktige för fastställelse 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Utbildningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente för nämnden 
fastställs och översänds till kommunfullmäktige för fastställelse. 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-12-17  

15   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 147 
 

Revidering av nämndens delegationsordning 
 
Bun/2017:880   002 

Sammanfattning 
Med anledning av en mindre organisationsförändring vid sektionen för barn- 
och elevadministrationen föreslås att några justeringar genomförs i nämndens 
delegationsförteckning med verkan från den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-22 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Nämndens delegationsförteckning förändras med verkan från den 1  

januari 2019 utifrån vad som föreslås i föreliggande tjänsteskrivelse 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Nämndens delegationsförteckning förändras med verkan från den 1  
januari 2019 utifrån föreliggande tjänsteskrivelse. 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
Sektionschef barn- och elevadministrationen 
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§ 148 
 

Översyn av nuvarande resursfördelningsmodell inom förskola, för-
skoleklass, grundskola och fritidshem 
 
Bun/2018:984   049 

Sammanfattning 
Ett förslag redovisades under hösten 2017 om en reviderad resursfördelnings-
modell inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beslutsproces-
sen avbröts dock. Nämnden föreslås nu besluta att det överlåts till den tillträ-
dande nämnden att på nytt initiera frågan om reviderad resursfördelningsmo-
dell när så är tidsmässigt lämpligt.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga inkl. underbilagor, date-
rad 2018-11-15 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Frågan om införande av ny resursfördelningsmodell avvaktas och initie-

ras på nytt av nämnden när så är tidsmässigt lämpligt  
 
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 

– Frågan om införande av ny resursfördelningsmodell avvaktas och initie-
ras på nytt av nämnden när så är tidsmässigt lämpligt 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
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§ 149 
 

Information/rapport från kurser/konferenser/möten/besök 
 
Inget att rapportera idag. 
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§ 150 
 

Kommande utbildningar/konferenser/kurser 
 
Förvaltningens nämndutbildning kommer att äga rum 25-26 februari 2019. 
Inbjudan kommer senare. 
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§ 151 
 

Övrigt 
 
AnneMarie Grennhag (f.d. M) framför ett stort tack till alla ledamöter och  
ersättare i nämnden för god sammanhållning, engagemang och gediget arbete 
samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År samt lycka till i framtiden. 
 
Carl Cunningham (KD) som representant för alliansen, framför ett stort tack till 
den största och snällaste nämnden och önskar lycka till i framtiden. 
 
Tuma Vergili (S) tackar nämnden och förvaltningen för gott arbete och betonar 
betydelsen av behöriga lärare samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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