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Tjänstgörande ersättare: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ersättare: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tjänstemän: 

AnneMarie Grennhag (f.d. M), ordförande 
Thomas Bäuml (M), t.o.m. 16:35, § 19 
Inger Grund (M) 
Carl Cunningham (KD), 1:e vice ordförande 
Torbjörn Eklund (KD), t.o.m. 17:25, § 22 
Stefan Gustavsson (C), t.o.m. 17:00, § 20 
Stig-Arne Tengmer (L) 
Anna Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Marcus Redman (S) 
Brita Klerck (S), t.o.m. 17:40, § 24 
Bo Högberg (S) 
Pierre Ingesson (SD) 
 
Tuma Vergili (S) 
Martin Karlsson (S), fr.o.m. § 25  
Margareta Stråth (S) 
Kamran Sairafi (M), fr.o.m. § 21 
Agneta Fransson (MP) 
Peter Lundvall (M) fr.o.m. § 20 
Haykanush Vardanyan (KD), fr.o.m. § 23 
 
Henrik Larsén (M) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Mariana Morosanu (C), fr.o.m. 13:15 t.o.m. 15:30 
Peter Lundvall (M) 
Kamran Sairafi (M) 
Martin Karlsson (S) 
Birgitta Sandgren (S), t.o.m. 17:00 
Berit Svensson (V) 
 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Peter Lindström, chef förskola 
David Norrfjärd, chef grundskola 
Pernilla Persson, ekonomichef 
Marie Söderberg, HR-chef 
Anette Kjellberg, chef utveckling & kvalitet 
Susanne Törnvall, omsorgschef 
Peter Karlsson, chef administration & utredning 
Eva Strandéus, samordnare 
Anne Bäck, specialpedagog 
Malin Håård, samordnare 
Krister Bengtsson, utredare 
Helén Pettersson Lundgren, barn- och elevombud  
May Wismén, statistiker 
Mats Sesö, arbetsmiljöstrateg 
Thomas Embrink, sekreterare 
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Utses att justera: Anna Carlsson (S) 
Justeringens plats & tid: Stadshuset Huskvarna, 2018-02-26, klockan 09:00 

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 2018-02-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-02-26 Datum för anslags nedtagande 2018-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna  

Underskrift   
Namnförtydligande Thomas Embrink  
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§ 14 
 

Informationsärenden 
 
Information om rörligt skolstöd/förskolestöd 
Samordnare Eva Strandéus och specialpedagog Anne Bäck redogör för ärendet. 
 
Information om säkerhetsarbetet inom skolorna 
Arbetsmiljöstrateg Mats Sesö redogör för ärendet. 
 
Fråga angående skolans resurser 
Chef grundskola David Norrfjärd redogör för ärendet. 
 
Kränkande behandling 
Chef grundskola David Norrfjärd redogör för ärendet. 
 
Resor utanför Norden 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet 
 
Aktuellt från enheterna 
Enhetscheferna redogör för ärendet. 
 
Nulägesrapport nyanlända barn & elever i kommunen 
Samordnare Malin Håård redogör för ärendet. 
 
Nuläge placering av nyanlända barn & elever i kommunen 
Samordnare Malin Håård redogör för ärendet.
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§ 15 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden inkomna 
mellan 2018-01-12 och 2018-01-24. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 16 
 

Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
fattade mellan 2018-01-11 och 2018-02-06. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs  
till handlingarna
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§ 17 
 

Integrationsrapport 2017 
 
Bun/2017:915   132 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen, genom kommunalråd Ann-Marie Nilsson, har i skrivelse 
daterad 2017-12-01 begärt in en integrationsrapport från kommunens förvalt-
ningar och bolag avseende 2017 inkl. konkreta och mätbara mål för nämndens 
integrationsarbete avseende 2018.  
Bilagan till tjänsteskrivelsen i ärendet föreslås utgöra barn- och utbildnings-
nämndens integrationsrapport för 2017. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-01-19. 
Kommunalråd Ann-Marie Nilssons skrivelse om integrationsrapport 2017, da-
terad 2017-12-01 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Bilagan till tjänsteskrivelsen får utgöra barn- och utbildningsnämndens  

integrationsrapport för 2017 
 
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 

− Bilagan till tjänsteskrivelsen utgör barn- och utbildningsnämndens  
integrationsrapport för 2017. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 
 

Motion om att skydda barn som inte kan vaccineras 
 
Bun/2017:836   624 

Sammanfattning 
Motionen syftar till att säkerställa att de barn som inte kan vaccineras har ett 
bra skydd. Förslag som lyfts i motionen är att på kommunens öppna förskolor, 
förskolor och skolor ska barn som inte kan vaccineras slippa blandas med barn 
som frivilligt inte vaccineras, och att barn som inte kan vaccineras ska ha före-
träde.  
Utifrån detta har den medicinska aspekten ut smittskyddssynpunkt  
behandlats. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22. 
Motion om att skydda barn som inte vaccineras. 
Protokollsutdrag Kf 2017-10-19 
Remissblankett: Motion om att skydda barn som inte vaccineras   

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen får utgöra barn- och utbild-

ningsnämndens yttrande på remissen 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
Agneta Fransson (MP) yrkar bifall på återremiss till förvaltningen för komplet-
tering av beslutsunderlaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition om ärendet ska beslutas vid dagens sam-
manträde eller återremiteras till förvaltningen och finner att nämnden beslutat 
att ärendet ska beslutas vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs och nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för beslut vid dagens sammanträde 
Nej-röst för återremiss till förvaltningen 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot   Ja Nej  
Thomas Bäuml (M)  x 
Inger Grund (M)  x 
Carl Cunningham (KD)  x 
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Forts § 18 
 
Torbjörn Eklund (KD)  x 
Stefan Gustavsson (C)  x 
Stig-Arne Tengmer (L)  x 
Anna Carlsson (S)  x 
Marcus Redman (S)  x 
Margareta Stråth (S)  x 
Tuma Vergili (S)  x 
Brita Klerck (S)  x 
Bo Högberg (S)  x 
Agneta Fransson (MP)   x 
Pierre Ingesson (SD)  x 
AnneMarie Grennhag (f.d. M) x 
 
Summa   14 1 
 
Barn- och utbildningsnämnden har alltså med 14 ja-röster mot en nej-röst be-
slutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Protokollsanteckning 
Mp yrkar att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för hur 
man hanterar situationer då fysiskt nedsatta barn, som av medicinsk anledning 
inte kan vaccineras, ska placeras i barngrupper där det kan finnas barn vars 
föräldrar frivilligt har avstått från att vaccinera dem. Detta för att de fysiskt 
nedsatta barnen inte ska riskera att smittas, av exempelvis mässling, när de 
deltar i kommunens pedagogiska verksamhet. 
 
Ordförande ställer sedan proposition om bifall till förvaltningens förslag eller 
bifall till Agneta Franssons (MP) förslag, och finner att nämnden utan omröst-
ning beslutat bifalla förvaltningens förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen utgör barn- och utbild-
ningsnämndens yttrande på remissen. 

 
Reservation: 
Agneta Fransson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 
 

Utvärdering ledningsorganisationen 
 
Bun/2016:711   631 

Sammanfattning 
Höstterminen 2014 inrättades en ny ledningsorganisation för grundskola och 
förskola. Den tidigare geografiska områdesorganisationen ersattes av en  
skolformsorganisation.  
Den genomförda förändringen har enligt samstämmiga källor skapat bättre 
förutsättningar att fokusera på skolformens specifika förutsättningar och ut-
vecklingsfrågor.  
En central fråga i beslutet att genomföra omorganisationen var att skapa en 
organisation där rektor/förskolechef gavs ökade möjligheter att bedriva ett pe-
dagogiskt ledarskap. Samstämmiga uppgifter tyder på att omorganisationen har 
lyckats med denna målsättning.  
De utvecklingsfrågor som utvärderingen har identifierat är inte ett resultat av 
omorganisationen utan frågor av mer generell karaktär såsom kunskapsresultat, 
likvärdig utbildning och rekrytering av personal.  
Utvärderingen pekar ut fyra områden som, förutom ovan nämnda, bör arbetas 
vidare med för att utveckla barn och ungdomars möjligheter att erhålla bra för-
utsättningar för lärande och utveckling.      

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse-Utvärdering av ledningsorganisationen för förskola 

och grundskola m.m, daterad 2018-01-10. 
- Rapport – Avstamp för förändring-utvärdering av omorganisation av 

ledningsorganisation av förskola och grundskola, daterad 2018-02-07. 
- Tjänsteskrivelse – Ny ledningsorganisation för förskola och grundskola 

m.m, daterad 2013-10-29. 
- Bilaga tjänsteskrivelse – Ny ledningsorganisation för förskola och 

grundskola m.m, daterad 2013-10-22. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Rapporten – Avstamp för förändring/utvärdering av omorganisation av 

ledningsorganisation av förskola och grundskola godkänns. 
− Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare enligt  

rapportens riktlinjer och förslag. 
 
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. 
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Forts. § 19 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Rapporten – Avstamp för förändring/utvärdering av omorganisation av 
ledningsorganisation av förskola och grundskola godkänns. 

− Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare enligt  
rapportens riktlinjer och förslag. 

 
Beslutet expedieras: 
Chef grundskola 
Chef förskola 
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§ 20 
 

Barnbokslut 2017 
 
Bun/2017:895   610 

Sammanfattning 
Stadskontoret har begärt in uppgifter i samband med upprättandet av kommu-
nens barnbokslut för 2017.  
I ärendet redovisas utbildningsförvaltningens förslag till svar. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-01-26 
Stadskontorets skrivelse avseende barnbokslut för 2017, daterad 2017-11-23 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Bilagan till tjänsteskrivelsen får utgöra barn- och utbildningsnämndens 

svar avseende barnbokslut 2017 

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

− Bilagan till tjänsteskrivelsen utgör barn- och utbildningsnämndens svar 
avseende barnbokslut 2017 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen
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§ 21 
 

Bokslut 2017, resultatfond 
 
Bun/2016:136   041 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2017 en positiv budgetavvikelse med 
2,9 mnkr exklusive regleringar.   
De regleringar som föreslås i driftsbudgeten avser centrala poster,  
kapitalkostnader. Inklusive reglering av centrala poster och kapitalkostnader 
blir nämndens resultat för 2017 -4,2 mnkr.  
I ärendet redovisas förslag till hur nämndens samt förskolområdenas och skol-
områdenas ekonomiska resultat ska regleras i bokslutet i enlighet med fast-
ställda styrprinciper i kommunen. 
Redovisningen av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget visar ett 
överskott om 15,5 mnkr.  
Förslag till överföring av återstående medel är endast 9,7 mnkr då resterande 
överskott härrör till framflyttade objekt. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-25. 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse ”Årsbokslut 2017, resul-
tatfond” daterad 2018-01-25. 
Rapporten ”Årsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnd”  

Förslag till barn-och utbildningsnämnden 
− Att godkänna upprättad rapport för 2017 årsbokslut. 
− Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande fördelas 2017 

års nettoresultat till resultatfonden i enlighet med upprättad bilaga. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens  
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Att godkänna upprättad rapport för 2017 årsbokslut. 
− Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande fördelas 2017 

års nettoresultat till resultatfonden i enlighet med upprättad bilaga. 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 
 

Attestlistor 
 
Bun/2017:230   041 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter samt behö-
righetsattestanter för 2018 vilket överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för godkännande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-26. 
Förteckning över beslutsattestanter i Inköp och Faktura. 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad förteckning över 

beslutsattestanter i Inköp och Faktura samt övriga attestanter enligt ut-
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad förteckning över 

beslutsattestanter i Inköp och Faktura samt övriga attestanter enligt ut-
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Beslutet expedieras: 
Stadskontoret 
Kommunrevisionen 
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§ 23 
 

Internkontrollplan 2018 
 
Bun/2018:124   007 

Sammanfattning 
Jönköpings kommunfullmäktige har 2004-11-25 fastställt riktlinjer för den 
interna kontrollen. I riktlinjerna framgår att varje nämnd årligen ska fastställa 
en plan för den interna kontrollen. Ett förslag till internkontrollplan för 2018 
avseende barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns upprättad. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-01-26 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 

för 2018 enligt utbildningsförvaltningens förslag. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 

för 2018 enligt utbildningsförvaltningens. 
 
Beslutet expedieras: 
UBF Ledningsgrupp 
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§ 24 
 

Delegationsförteckning 
 
Bun/2017:880   002 

Sammanfattning 
Ett antal förändringar föreslås i nämndens gällande delegationsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
− I tjänsteskrivelsen redovisade förslag om justeringar i nämndens dele-

gationsförteckning godkänns 
− Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. 2018-03-01. 

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

− I tjänsteskrivelsen redovisade förslag om justeringar i nämndens dele-
gationsförteckning godkänns 

− Ändringarna föreslås gälla fr.o.m. 2018-03-01. 
 
Beslutet expedieras: 
Intranätet 
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§ 25 
 

Information/rapport från kurser/konferenser/möten/besök 
 
Verksamhetsutskott 1 
Bo Högberg (S) redogör från besök på Alfred Dalinskolan. 
 
 
Verksamhetsutskott 2 
Kamran Sairafi (M) redogör från besök på Strandskolan. 
 
 
Verksamhetsutskott 3 
Carl Cunningham (KD) redogör från besök på Delfinens förskola. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-20  

18   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 26 
 

Kommande utbildningar/konferenser/kurser 
 
Särskolans Rikskonferens 2018 ”En särskild skola” 

− Äger rum på Linköping Konsert & Kongress, måndag 14 maj till tisdag 
15 maj. Övernattning på Best Western Plus Priceless Hotell med  
middag på kvällen. Tidigare beslut att 2 + 2 får åka. Anmälan snarast.  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− 2 + 2 medges deltagande, anmälan till nämndsekreteraren 
 
 
16 kommuners nätverk i Örebro 

− Äger rum i Örebro, 26-27 april 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

− Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) och 2:e vice ordförande 
Anna Carlsson (S) åker på nätverksträffen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 27 
 

Övrigt 
 
 
Kamran Sairafi (M) påtalar att det fortfarande är dålig närvaro på  
Verksamhetsutskotten. 
 
 


