JÖNKÖPINGS KOMlvIU1'T
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

Plats och tid

Willhelm Thamsalen, kl 08:30

Beslutande:

AnneMarie Grennhag (M), ordförande
Thomas Bäuml (M), fr.o.m. 13:00
Peter Lundvall (M), tjänstgörande ersättare
Carl Cunningham (1(D), 1:e vice ordförande, t.o.m. § 34, kl. 15:20
Torbjörn Eklund (KD)
Stefan Gustavsson (C)
Stig-Arne Tengmer (L)
Anna Carlsson (5), 2:e vice ordförande
Marcus Redman (5)
Amanda Lindman (5), t.o.m. § 38, kl. 15:50
Tuma Vergili (S), tjänstgörande ersättare
Brita Klerck (S)
Bo Högberg (5)
Kerstin Lindberg (MP)
Jessica Heilman (SD)
Hillevi Lindström (KD), tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 35, kl. 15:20
Martin Karlsson (5), tjänstgörande ersättare fr.o.m. § 39

Ersättare:

Klas Rydell (C), t.o.m. kl. 12:00
Jakob Olofsgård (L), t.o.m. kl. 14:30
Martin Karlsson (S)
Birgitta Sandgren (5)
Agneta Fransson (5)
Berit Svensson (V)

Tjänstemän:

Justerandes sign

16:40

-

Göran Isberg, utbildningsdirektör
Pernilla Persson, ekonomichef
David Norrfjärd, chef grundskola
Peter Lindström, chef förskola
Peter Karlsson, chef administration & utredning
Johan Pedersen, kvalitetscontroller
Sara Johansson, bitr. chef grundskola
Olof Landgren, utredare
Joanna Snälls, bibliotikarie
Claes Axelsson, it-strateg
Mats Sesö, arbetsmiljöstrateg
Lotta Randau, barn- och elevombud
Thomas Embrink, sekreterare

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
Utses att justera:

Anna Carlsson (S)

Justeringens plats & tid

Stadshuset, Huskvarna, 2017-03-24, kl. 13:00 , paragrafer § 32-44

Underskrifter

Thomas Embrink, sekreterare
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Anna Carlsson, S) justerare

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03 -21

Datum för anslags uppsättande 2017-03-28
Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna

Underskrift
Namnförtydligande

Thomas Embrink

Justerandes sign

Datum fr anslags nedtagande
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§ 32

Info rmationsärend en
Resultat Sam-enkät
Arbetsmiljöstrateg Mats Sesö redovisar delar av resultatet
Resultat ANDT-enkät
Barn- och elevombud Lotta Randau redogör för resultatet i grundskolan
Kränkande behandling
Chef grundskola, David Norrfjärd, redogör för aktuella siffror.
Medarbetarenkäten
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet.
Sommarskola 2017
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet.
Aktuellt från enheterna
Förvaltningens enhetschefer samt utbildningsdirektören informerar kortfattat
om aktuella och pågående ärenden, rekryteringar och utbildningar.
Anmälda frågor
Claes Axelsson IT-strateg och Joanna Snälls, bibliotekarie redovisar svar på
fråga från Berit Svensson angående digital källkritik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-21

§33

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 2017-0208 till 2017-03-09.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§34

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
2017-02-16 till 2017-03-08.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna.
-

Justerandes sign

HLL

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§35

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalad brist i
samband med tillsyn, Alfred Dalinskolan
Bun12016:119 635
Sammanfattning
Skolinspektionen har efter tillsyn i Alfred Dalinskolan beslutat att rikta ett föreläggande dels inom området "Extra anpassningar och särskilt stöd", dels
inom området "Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling"
samt slutligen inom området "Förutsättningar för lärande och trygghet".
I bilaga till tjänsteskrivelsen med underbilagor redovisas förslag till kommunens svar avseende vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa påtalade brister.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-02-22 inkl.
underbilagor
Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Alfred Dalinskolan, daterat 2016-11-29
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelsen med underbilagor får utgöra barn- och utbildningsnämndens svar på Skolinspektionens beslut i ärendet.
-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelsen med underbilagor får utgöra barn- och utbildningsnämndens svar på Skolinspektionens beslut i ärendet.
-

Beslutet expedieras till.
Skolinspektionen, Lund
Cecilia Larsson, Alfred Dalinskolan, f.k.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-21

§36

Urvalsprinciper i grundskolan
BunI2017:121 611
Sammanfattning
Inför varje ny årskursstart sker val av skola under januari månad det aktuella
året. När ett barn ska börja förskoleklass får vårdnadshavare hem ett brev med
erbjudande om plats på en kommunal skolenhet. Man svarar på erbjudandet
huruvida man godkänner eller tackar nej till platsen. Vårdnadshavaren erbjuds
plats på den kommunala skola vars upptagningsområde man tillhör. Ifall vårdnadshavaren önskar en annan skola än vad som erbjudits ansöker man direkt
till den skola man önskar. Information om ansökningsfdrfarandet till de kommunala grundskoleenheterna finns på kommunens hemsida.
I det fall då en kommunal skolenhet inte kan ta emot alla som önskat skolan
måste ett urval göras. Kommunen måste först ta hänsyn till önskemålet om
skola och till alla elevers rätt att gå på en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Principerna som står till grund för urvalet står det sedan fritt för varje
kommun att utforma. Principerna måste dock vara objektiva, sakliga och ickediskriminerande.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till principer för urval då
alla barn som önskat en skola där kommunen är huvudman inte kan antas. Urvalsprinciperna träder ikraft höstterminen fr.o.m. läsåret 2018/19.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Utbildningsförvaltningens bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Utbildningsförvaltningens bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Vid placeringsbeslut till en skolenhet tar kommunen i första hand
hänsyn till vårdnadshavares önskemål om skola.
Om en skola har fler önskemål än vad den har platser, tillämpas följande urvalsprinciper i nämnd ordning.
-

-

Upptagningsområde
En elev som tillhör skolans upptagningsområde harföreträde.
Upptagningsområdet visar på det verksamhetsmässiga samband
som finns mellan skolenheter inom ett skolspår och är det sätt som
kommunen valt att organisera sina skolor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 36
2. Syskonförtur
Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som under kommande läsår kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola.
3. Relativ närhet
Enjämförelse görs mellan elevers närhet till skolan iförhållande
till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever
ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vid placeringsbeslut till en skolenhet tar kommunen i första hand hänsyn till vårdnadshavares önskemål om skola.
Om en skola har fler önskemål än vad den har platser, tillämpas följande urvalsprinciper i nämnd ordning.
-

-

1. Upptagningsområde
En elev som tillhör skolans upptagningsområde harföreträde.
Upptagningsområdet visar på det verksamhetsmässiga samband
som finns mellan skolenheter inom ett skolspår och är det sätt som
kommunen valt att organisera sina skolor,
2. Syskonförtur
Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som under kommande läsår kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola.
3. Relativ närhet
Enjämförelse görs mellan elevers närhet till skolan iförhållande
till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever
ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.
Beslutet expedieras till.'
Chef grundskola
Sektionschef barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JONKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§37
Riktlinjer för användande av sociala medier inom utbildningsförvaltningen
Bun/2016:78 005
Sammanfattning
Ett förslag till riktlinjer för användande av sociala medier inom utbildningsförvaltningen har utarbetats och föreslås nu fastställas av nämnden för det egna
ansvarsområdet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga i form av Riktlinjer för
användande av sociala medier inom utbildningsförvaltningen med underbilaga,
daterad 2017-02-13.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till Riktlinjer för användande av sociala medier inom utbildningsförvaltningen fastställs för det egna ansvarsområdet
Utbildningsdirektör ges i uppdrag att vid behov vidta mindre revideringar av innehåll i bilaga till tjänsteskrivelse med bilaga
-

-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till Riktlinjer för användande av sociala medier inom utbildningsförvaltningen fastställs för det egna ansvarsområdet
Utbildningsdirektör ges i uppdrag att vid behov vidta mindre revideringar av innehåll i bilaga till tjänsteskrivelse med bilaga
-

-

Beslutet expedieras till.'
Publiceras på intranätet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§38

Verksamhetsberättelse 2016
Bun/2017:136 600
Sammanfattning
Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för budgetåret 2016 föreslås godkännas.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-22
Verksamhetsberättelse 2016
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsberättelse 2016 godkänns
-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Verksamhetsberättelse 2016 godkänns
-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
UBF Ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§39

Fördjupad månadsrapport
Bun/2016:136 041
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har enligt tidpian och anvisningar från stadskontoret
upprättat en fördjupad månadsrapport per februari 2017.
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 2017-03-13.
Fördjupad månadsrapport per februari 2017.
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad fördjupad månadsrapport per februari 2017 samt redovisar den till stadskontoret.
-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad fördjupad månadsrapport per februari 2017 samt redovisar den till stadskontoret.
-

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ZZ
Granskning av investeringskalkylering
Bun/2017:64 007
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av
investeringskalkyleringen inom kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
I samband med granskningen har en rapport upprättats med iakttagelser och
rekommendationer. Kommunens revisorer önskar ta del av nämndens syn på
rapportens rekommendationer senast 2017-03-31.
Nämndens syn på rapportens rekommendationer redovisas i denna tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-27
Deloittes rapport Investeringskalkyl Jönköpings kommun, daterad januari 2017
Skrivelse från kommunens revisorer, daterad 2017-01-20
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Revisoremas skrivelse besvaras i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27
-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Revisorernas skrivelse besvaras i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

I

I

I Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-21

§41

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige
BunI2016:79 004
Sammanfattning
Nämnd ska två gånger varje år, till kommunfullmäktige, redovisa de medborgarförslag ej som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige.
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att medborgarförslagen inte
avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i maj och november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även informera fullmäktige om beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.
Av redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att
redovisa.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20
Förslag till barn- och utbildningsnämnden att lämna följande redovisning
till kommunfullmäktige
Det föreligger inga medborgarförslag som inte är avgjorda
-

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut att lämna följande redovisning till
kommunfullmäktige
Det föreligger inga medborgarförslag som inte är avgjorda
-

Beslutet expedieras till.

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-21

§ 42

Begäran om uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag
för flyktingverksamhet
BunI2017:175 047
Ärendet flyttat till informationsärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

§ 43

Information/rapport från konferens/kurs/möte eller besök
Verksamhetsutskott 1
Stig-Arne Tengmer redogör för VU-besök på Anna Dalins förskola.
Verksamhetsutskott 2
AnneMarie Grennhag redogör för VU-besök på Luftballongens förskola i
Gränna.
Verksamhetsutskott 3
Peter Lundvall redogör för VU-besök på Sanda grundsärskola.
Ovrigt
Thomas Bäuml och Peter Lundvall redogör från träffar om kollegialt lärande.
Agneta Fransson och Peter Lundvall redogör från träff med Friluftsambassadörerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-21

Im
Utbildningar
Vid dagens sammanträde föreligger inga utbildningar/kurser att ta upp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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