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Plats och tid Rumlaborg, kl. 13:00 – 16:20 
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) 
Brita Klerck (S) 
Margareta Stråth (S) 
Kerstin Lindberg (MP) 
Pierre Ingesson (f.d. SD) 
 
Tuma Vergili (S) ersättare för Anna Carlsson (S) 
Martin Karlsson (S) ersättare för Markus Redman (S) 
Birgitta Sandgren (S) ersättare för Magnus Johansson 
Peter Lundvall (f.d M) ersättare för Inger Grund (M) 
Edvina Palmcranz (S) ersättare för Bo Högberg 
 
 
Henrik Larsén (M) 
Berit Svensson (V) 
Agneta Fransson (MP) 
Haykanush Vardanyan (KD) 
Bengt Andersson (SD) 
 
 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Peter Lindström, chef förskola 
Pernilla Persson, ekonomichef 
Marie Söderberg, HR-chef 
Annett Kjellberg, chef utveckling & kvalitet 
David Norrfjärd, chef grundskola 
Susanne Törnvall, omsorgschef 
Jimmie Enhäll, statistiker, § 112 
Marita Davidsson, utvecklingsstrateg, § 115-116 
Krister Bengtsson, utredare, § 117 
Camilla Ljungkvist, sekreterare 
 

Utses att justera Margareta Stråth (S)   

Justeringens plats och tid Stadshuset Huskvarna, 2018-10-30 Paragrafer  §109 -§121  

Underskrifter Sekreterare   
  Camilla Ljungkvist  

 Ordförande   
  AnneMarie Grennhag (f.d. M)  

 Justerande   
 Margareta Stråth (S) 
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ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-23 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-10-31 Datum för anslags nedtagande 2018-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Huskvarna 

Underskrift   
Namnförtydligande Camilla Ljungkvist  
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§ 109 
 

Val av justerare 
Margareta Stråth (S) utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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§ 110 
 

Upprop 
Närvaro enligt protokollets första sida. 
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§ 111 
 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-10-23  

7   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 112 
 

Informationsärenden: 
 

- Kulturskolan 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 
- Jönköpings kommuns kunskapsresultat jämfört med riket 

Statistiker Jimmie Enhäll redogör för ärendet. 
 

- Brukarenkäten 
Chef grundskola David Norrfjärd redogör för ärendet 
 

- Kränkande behandling 
Chef grundskola David Norrfjärd redogör för ärendet. 
 

- Statistik nyanlända 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet. 
 

- Aktuellt från enheterna 
Enhetscheferna redogör för ärendet 
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§ 113 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden inkomna 
mellan 2018-09-21 och 2018-10-04 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 114 
 

Delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
tagna mellan 2018-09-07 och 2018-10-08. 
 
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till  
handlingarna. 
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§ 115 
 

Ansökan om godkännande och bidrag till enskild/annan pedagogisk verksamhet i Hus-
kvarna 
 
Bun/2018:369   693 

Sammanfattning 
AMNY AB (559150-1894) har ansökt som huvudman om godkännande och 
bidrag till att starta enskild/annan pedagogisk verksamhet. AMNY AB avser 
anställa en person för verksamheten som enligt ansökan ska bedrivas som pe-
dagogisk omsorg i en lägenhet i Huskvarna. Verksamheten avses starta snarast 
möjligt och kommer att benämnas Stjärnan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2018-09-25 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bun/2018:369  693  
Kommunens riktlinjer för ansökan om rätt till bidrag för annan pedagogisk 
verksamhet i enskild regi 2014-02-06, bilaga 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– AMNY AB (559150-1894) godkänns att som huvudman starta och bed-

riva annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg i  
Huskvarna Söder. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till utbildningsförvalt-
ningens förslag. 
 
Protokollsanteckning: 
Margareta Stråth (S) för partigrupp S med instämmande av MP och V låter till 
protokollet anteckna följande: 
 
Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
  
Eftersom alla förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg finansieras med 
offentliga medel borde reglerna kring kvalitetskrav, offentlighet, sekretess och 
yttrandefrihet gälla lika för alla. 
  
Vi konstaterar att riktlinjerna ger uttryck för bidrag enligt gällande föreskrifter, 
men riktlinjerna saknar i övrigt tankar om spelregler som avgör likvärdigheten. 
Rätten att starta och driva rubricerade verksamheter kan rimligen inte vara 
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större för enskilda huvudmän än rätten till en hög kvalité för barnen motsva-
rande den kommunala verksamheten. Vi beklagar att regelsystemet kring of-
fentliga bidrag på lika villkor saknar av vad som krävs för att åstadkomma lik-
värdighet och få den att genomsyra skolpolitiken. 
  
Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden med instämmande av MP 
och V. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– AMNY AB (559150-1894) godkänns att som huvudman starta och bed-
riva annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg i  
Huskvarna Söder. 

 
 
 
Beslutet expedieras: 
AMNY AB/Muna Osman 
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§ 116 
 

Ansökan om godkännande och bidrag till enskild/annan pedagogisk verksamhet i 
Ölmstad 
 
Bun/2018:640   693 

Sammanfattning 
Jenny Sternegård (781110-2446) ansöker som huvudman om godkännande och 
bidrag till att starta enskild/annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk 
omsorg i Ölmstad. Jenny Sternegård avser att bedriva verksamheten i form av 
pedagogisk omsorg i den egna villan. Verksamheten avses starta snarast. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2018-08-31 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bun/2018:640  693  
Kommunens riktlinjer för ansökan om rätt till bidrag för annan pedagogisk 
verksamhet i enskild regi 2014-02-06, bilaga 

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden 
– Jenny Sternegård (781110-2446) godkänns att som huvudman starta 

och bedriva annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk  
omsorg i Ölmstad. 

 
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. 
 
Protokollsanteckning: 
Margareta Stråth (S) för partigrupp S med instämmande av MP och V låter till 
protokollet anteckna följande: 
 
Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
  
Eftersom alla förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg finansieras med 
offentliga medel borde reglerna kring kvalitetskrav, offentlighet, sekretess och 
yttrandefrihet gälla lika för alla. 
  
Vi konstaterar att riktlinjerna ger uttryck för bidrag enligt gällande föreskrifter, 
men riktlinjerna saknar i övrigt tankar om spelregler som avgör likvärdigheten. 
Rätten att starta och driva rubricerade verksamheter kan rimligen inte vara 
större för enskilda huvudmän än rätten till en hög kvalité för barnen motsva-
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rande den kommunala verksamheten. Vi beklagar att regelsystemet kring of-
fentliga bidrag på lika villkor saknar av vad som krävs för att åstadkomma lik-
värdighet och få den att genomsyra skolpolitiken. 
  
Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden med instämmande av MP 
och V. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Jenny Sternegård (781110-2446) godkänns att som huvudman starta 
och bedriva annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk om-
sorg i Huskvarna Söder. 

 
 
 
Beslutet expedieras: 
Jenny Sternegård 
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§ 117 
 

Se över skolans chefers villkor med avseende på arbetsuppgifter, tillgång till administra-
tivt stöd och antalet underställda medarbetare 
 
Bun/2018:267   029 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att 
se över skolledarnas villkor med avseende på arbetsuppgifter, tillgång till ad-
ministrativt stöd och antalet underställda medarbetare.  
Utbildningsförvaltningens rapport visar att skolans chefer har högst antal un-
derställda/chef av kommunens förvaltningar. Detta i kombination med att stor 
del av skolledarnas arbetstid går åt till administrativa uppgifter försvårar för 
skolledarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap. 
Skolledaruppdraget är komplext med krav och förväntningar från flera olika 
intressenter.  
Utbildningsförvaltningens rapport lyfter fram tre strategiska åtgärder för att 
stärka skolledarna i sitt uppdrag: 
 

– Besluta om plan och viljeinriktning för att minska antalet under-
ställda/skolledare 

– Formulera tydliga lokala förutsättningar i dialog med professionen för 
att genomföra skolledaruppdraget enligt nationella styrdokument 

– Initiera en dialog med skolledarna hur huvudmannens stöd för att ge-
nomföra skolledaruppdraget bör utformas.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige daterat 2017-10-26 
Remiss från kommunstyrelsen daterat 2018-03-15 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive rapport ”Skolledares ar-
betssituation” daterat 2018-09-24 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
– Utbildningsförvaltningens rapport ”Skolledares arbetssituation” får ut-

göra 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. 
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Forts § 117 
 
Tilläggsyrkande 
Undertecknad yrkar att barn- och utbildningsnämnden för egen del, beslutar 
följande: 
 
”Ett uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att utifrån intentionerna i utred-
ningsrapporten analysera och föreslå åtgärder som på både kort och lång sikt 
kan underlätta skolledares arbetssituation och förutsättningar att verka som 
pedagogiska ledare. Förslag på åtgärder kan t.ex. röra olika arbetsuppgifter 
som istället lämpligen bör utföras av andra yrkeskategorier, på lokal eller cen-
tral nivå i organisationen, alternativt att arbetsuppgifter helt prioriteras bort.  
  
Utbildningsförvaltningen får parallellt ett uppdrag att analysera och föreslå hur 
arbete och stöd från förvaltningens centrala enheter kan utformas och organise-
ras för att effektivt stödja de lokala verksamheternas uppdrag, inom exempelvis 
undervisning och elevhälsa. Vidare ingår i uppdraget att analysera hur förvalt-
ningens centrala enheter – med anledning av kommunens tillväxt och därmed 
ökande barn- och elevantal – på ett effektivt sätt, och över tid, kan möta denna 
situation utifrån de förutsättningar som är givna såväl kommuninternt som från 
statens sida.  
 
De båda uppdragen kan redovisas till nämnden var för sig. Uppdragen ska vara 
redovisade senast i juni 2019.” 
 
AnneMarie Grennhag 
(f.d. M) 

 
Nämndens övriga ledamöter stöder tilläggsyrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Utbildningsförvaltningens rapport ”Skolledares arbetssituation” utgör 
barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen 
 
Bilaga: 
Lärarförbundet, Skolledare, skrivelse 
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§ 118 
 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jön-
köpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 
 
Bun/2018:238   624 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen remitterade under våren 2018 förslag till Överenskommelse 
om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings 
län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa. Ärendet besluta-
des i Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-15 §62. 
 
Efter Kommunstyrelsens behandling 2018-06-19 återremitterades ärendet till 
de båda utbildningsnämnderna för att beskriva konsekvenserna av att stå utan-
för bilagan ”psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt 
intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.” 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24,  
reviderad 2018-10-11. 

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

ningsnämndens yttrande, och föreslår att bilagan om psykologansvaret  
avvisas. 

 
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. 
 
Stig-Arne Tengmer (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör barn- och utbildnings-
nämndens yttrande på remissen och att bilagan om psykologansvaret 
avvisas. 

 
 
Beslutet expedieras: 
Kommunstyrelsen
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§ 119 
 

Rapport från föreläsningar, utbildningar, kurser och besök 
 
Verksamhetsutskott 1 
Stig-Arne Tengmer (L) rapporterar från besöket på Familjecentralen  
Huskvarna.  
 
Verksamhetutskott 2 
Henrik Larsén (M) rapporterar från besöket på Gräshagsskolan. 
 
Verksamhetsutskott 3 
Carl Cunningham (KD) rapporterar från besöket på Tenhultskolan. 
 
AnneMarie Grennhag (f.d. M) rapporterar att hon och Anna Carlsson (S) delta-
git i 16-kommunersnätverket.
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§ 120 
 

Kommande utbildningar, kurser 
 
Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist informerar om följande: 
 
Skolriksdagen 2019 kommer att ske den 6-7 maj på Waterfront i Stockholm. 
Anmälan kommer ut i december med program och innehåll.  
 
Det gemensamma nämndsmötet för Bun och Uan den 17 december kommer att 
hållas på Elite Stora hotellet.  
 
En inbjudan har inkommit till nämnden till Ung livsstil – särskola, den 27 no-
vember 2018 kl. 13.15-16.15 i Rumlaborg, Huskvarna stadshus. Camilla 
Ljungkvist kommer att skicka ut inbjudan via e-post. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING 

– Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare får 
delta och anmäler sig i så fall själva.  
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§ 121 
 

Övrigt 
 
Inga övriga frågor. 
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