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§ 34

Informationsärenden
Program för hållbar utveckling – miljö
Miljöstrateg Annelie Wiklund informerar om ”Program för hållbar utveckling –
miljö”. Programmet utgör kommunens samlade miljömålsarbete, som är ett årligt
arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. Miljömålsarbetet bedrivs integrerat med budgetprocessen.
Aktuellt från enheterna
Planeringsenheten
Planeringschef Åke Andersson informerar om att förvaltningen har utlyst en tjänst
som planeringsstrateg.
Barn- och utbildningsenheten
Chef Katarina Ståhlkrantz informerar om att Skolverket arrangerar flera konferenser under mars månad, bl.a. konferenser om reformerna inom förskolan och grundskolan, om införandet av lärarlegitimation och om lärarlyftet.
Ekonomienheten
Ekonomichef Bo Fröderberg informerar om att en prövning kommer att göras av
framställda skadeståndskrav mot kommunens ansvarsförsäkring.
Förvaltningsledningen
Biträdande utbildningsdirektör Peter Lindström informerar om att det systematiska
kvalitetsarbetet är i fokus vid årets måluppfyllelsekonferenser den 22–25 mars.
Vidare har områdeschef Evy Dahlin tillträtt sin tjänst som områdeschef. Från och
med den 1 april 2011 ansvarar Evy Dalin för skolområde Öster, områdeschef AnnaLena Sjöstedt för skolområde Söder och områdeschef Stefan Pirard för skolområde
Väster.
Anmälda frågor
Folke Solheim (M) har anmält frågor som rör dels utbildningsförvaltningens informationsstrategi, dels lärarutbildningen.
Frågorna förtecknas som särskilda informationspunkter vid ett kommande nämndsammanträde.
Föredragningslistan
Ordföranden meddelar att ytterligare ett ärende – Skadestånd på grund av kränkande behandling av elev – tillförs dagens ärendelista.
Vidare har nämnden att behandla ytterligare två inbjudningar under punkten
Kurser/konferenser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Kurser/konferenser
Bun/2011:10 027
Måluppfyllelsekonferenser
Utbildningsförvaltningen inbjuder till Måluppfyllelsekonferenser, förskoleklass –
årskurs 9, den 22–25 mars 2011 i Jönköping.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta som observatörer
under konferensdagarna.

”ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom – vad är det?”
Regionförbundet, Jönköpings län, inbjuder till en orienterande föreläsning kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den 3 maj 2011 i Jönköping.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att
delta vid föreläsningen.
”E-förvaltning – så enkelt som möjligt för så många som möjligt”
Jönköpings kommun inbjuder till en e-dag den 12 maj 2011 i Jönköping.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att
delta vid kommunens e-dag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 2011-01-07 –
2011-03-02.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
2011-01-17 – 2011-03-03.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för
Trygghet och Säkerhet
Bun/2011:38 010
Sammanfattning
En riskanalys har genomförts inför kommande handlingsprogram för Trygghet
och Säkerhet. Riskanalysen har översänts till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för Trygghet och
Säkerhet daterad 2011
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-16 med bilaga 2011-03-08
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2011-03-08,
utgör nämndens yttrande i ärendet.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2011-03-08,
utgör nämndens yttrande i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Skadeståndskrav mot Jönköpings kommun på grund av kränkande
behandling av elev
Bun/2011:10 027
Sammanfattning
Vårdnadshavarna till en tidigare elev vid Junedalsskolan anmälde under år 2007 till
Skolverket att eleven utsatts för kränkande behandling. I beslut den 21 februari
2011 har Barn- och elevombudet, BEO, bland annat konstaterat att eleven utsatts
för kränkande behandling. BEO kräver därför att Jönköpings kommun, i egenskap
av huvudman för Junedalsskolan, ska utge skadestånd med 359 050 kr till eleven.
Kommunen ska senast den 30 mars till BEO ange sin inställning till skadeståndskravet.
Utbildningsförvaltningen föreslår, som framgår av tjänsteskrivelsen med tillhörande
bilaga, att barn- och utbildningsnämnden medger skadeståndskyldighet men inte
godkänner den krävda skadeståndssumman.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2011-03-11
Barn- och elevombudets beslut den 21 februari 2011
Skolverkets beslut den 25 februari 2008
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Skadeståndsskyldighet på grund av att eleven utsatts för kränkande behandling
och trakasserier medges.
– Begärt skadestånd vitsordas ej.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Skadeståndsskyldighet på grund av att eleven utsatts för kränkande behandling
och trakasserier medges.
– Begärt skadestånd vitsordas ej.

Beslutet expedieras till:
Barn- och elevombudet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Kvalitetsredovisning med verksamhetsberättelse 2010
Sbn/2009:413 041
Sammanfattning
Upprättat förslag till kvalitetsredovisning avseende läsåret 2009/2010 med verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 föreslås godkännas och redovisas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-02
Kvalitetsredovisning med verksamhetsberättelse 2010
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Godkänna kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 samt verksamhetsberättelse för budgetåret 2010.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Ordförande AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C riktar ett
stort tack till alla inom förvaltningen som arbetat med framtagandet av kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse.
Magnus Rydh (S) för partigrupp S instämmer i ordförandens tack.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Godkänna kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 samt verksamhetsberättelse för budgetåret 2010.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid vid egen uppsägning
Bun/2011:196 690
Sammanfattning
Socialdepartementet föreslår i promemoria S2011/2413/FST att karenstiden vid
egen uppsägning av vårdnadsbidraget förkortas från fem till fyra månader.
Jönköpings kommun är remissinstans och barn- och utbildningsnämnden har av
stadskontoret erbjudits att yttra sig över förslaget. Kommunstyrelsen kommer att
behandla ärendet den 14 april.
Utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget om förkortad karenstid vid egen uppsägning av
vårdnadsbidrag.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09
Promemoria ”Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid vid egen uppsägning”
S2011/2413/FST
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tillstyrka förslag om förkortad karenstid vid egen uppsägning av vårdnadsbidrag.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Tillstyrka förslag om förkortad karenstid vid egen uppsägning av vårdnadsbidrag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Yttrande över Trafiksäkerhetsprogram 2011–2015 för Jönköpings
kommun
Bun/2011:128 512
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har av Stadsbyggnadskontoret beretts möjlighet
att yttra sig över samrådshandlingen ”Trafiksäkerhetsprogram 2011–2015 för
Jönköpings kommun”.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås att som sitt yttrande anta vad som anförs i
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-15
Samrådshandling ”Trafiksäkerhetsprogram 2011–2015 för Jönköpings kommun”,
del 1
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse antas som yttrande över samrådshandlingen ”Trafiksäkerhetsprogram 2011–2015 för Jönköpings kommun”.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse antas som yttrande över samrådshandlingen ”Trafiksäkerhetsprogram 2011–2015 för Jönköpings kommun”.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Skolledarprogrammet
Bun/2011:90 027
Sammanfattning
Då skolans ledarskap har stor betydelse för skolans resultat och allt större krav
ställs på skolledarens vetenskapliga kompetens planeras för ett skolledarprogram
på magister- och masternivå i samarbete med Linnéuniversitetet. Utbildningen
kommer att utgå från det nya statliga rektorsprogrammet.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om en målsättning att samtliga skolledare i Jönköpings kommun har en vetenskaplig kompetens motsvarande minst
magisternivå.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2011-02-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Målsättningen är att alla skolledare i Jönköpings kommun har en akademisk
vetenskaplig kompetens motsvarande minst magisternivå.
– Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för att kunna erbjuda skolledare och andra intresserade i Jönköpings kommun utbildning på skolledarprogrammet från och med läsåret 2011/2012.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Målsättningen är att alla skolledare i Jönköpings kommun har en akademisk
vetenskaplig kompetens motsvarande minst magisternivå.
– Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för att kunna erbjuda skolledare och andra intresserade i Jönköpings kommun utbildning på skolledarprogrammet från och med läsåret 2011/2012.

Beslutet expedieras till:
Områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Yttrande över ansökan från Bergshyddan AB om godkännande
som huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående
grundskola i Jönköpings kommun; Hyddans skola
Bun/2011:175 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Bergshyddan AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande
över ansökan från Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för ett
fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande
över ansökan från Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för ett
fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Yttrande över ansökan från Information och Kompetens i
Sverige AB om godkännande som huvudman för fritidshem vid
en fristående grundskola i Jönköpings kommun; KLARA Privata
Fritidshem Jönköping
Bun/2011:171 683
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Information och Kompetens AB om godkännande som huvudman för fritidshem i Jönköpings kommun från och med läsåret
2012/2013.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Information och Kompetens AB om godkännande som huvudman
för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att "barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Information och Kompetens AB om godkännande som huvudman
för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45 forts.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 46

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska Skolan AB
om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun
Bun/2011:158 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Engelska Skolan AB om godkännande som
huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass och grundskolans årskurser 1–3 samt fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten F–3
att kunna erbjuda plats för 48 elever i förskoleklass och 144 elever i årskurs 1–3.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Protokollsanteckning
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V) vill
få följande antecknat till protokollet:
”En utökning av Engelska skolan till att även omfatta förskoleklass, grundskola
årskurserna 1–3 samt fritidshem kommer att innebära en kraftig kostnadsökning för
skolverksamheten i Jönköpings kommun. För samtidigt med denna ansökan så föreligger ytterligare sju ansökningar som innebär att det möjliga totala utbudet på sikt
kommer att öka med ytterligare drygt 2 000 friskoleplatser. Kostnadsökningen
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§ 46 forts.
handlar framför allt om anpassning av personal och lokaler. Visserligen ökar den så
kallade valfriheten vad gäller anordnare av utbildning, men det sker till priset av
mindre resurser till elever, och förlorare blir framför allt de som har stora behov av
extra stöd i skolan. Det finns en uppenbar risk om fler friskolor startar att väl fungerande kommunala skolor måste läggas ned.
När allt fler skolor etableras och konkurrerar om elever så uppstår för många anställda inom kommunens skolor en osäker och stressande arbetssituation. Detta
kommer i förlängningen att innebära en sämre kvalité i skolverksamheten och därmed en uppenbar risk för att eleverna kommer att prestera sämre i skolan.
I flera rapporter över svensk grundskolas försämrade resultat konstateras bland
annat att segregationen har ökat. Man konstaterar samstämmigt att det fria skolvalet
och fristående skolor har ökat segregeringen, vilket har varit negativt för kunskapsutvecklingen. I refererade rapporter konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå har
fått en allt större betydelse för elevernas resultat, och att blandade klasser och kamrateffekter är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever. Slutsatserna i rapporterna är att grundskolan har blivit allt mindre likvärdig. Det finns ingen anledning till
att fördjupa denna dystra bild med att godkänna denna ansökan.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 47

Yttrande över ansökan från JENSEN education college AB om
godkännande som huvudman för en fristående grundskola i
Jönköpings kommun; JENSEN grundskola 6–9 Jönköping
Bun/2011:159 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från JENSEN Education college AB om godkännande som huvudman för grundskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser grundskolans årskurser 6–9. Fullt utbyggd kommer
verksamheten 6–9 att kunna erbjuda plats för 192 elever.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från JENSEN Education college AB om godkännande som huvudman
för en fristående grundskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Protokollsanteckning
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V) vill
få följande antecknat till protokollet:
”En utökning av Jensen till att även omfatta årskurserna 6–9 kommer att innebära
en kraftig kostnadsökning för skolverksamheten i Jönköpings kommun. För samtidigt med denna ansökan så föreligger ytterligare sju ansökningar som innebär att
det möjliga totala utbudet på sikt kommer att öka med ytterligare drygt 2 000 friskoleplatser. Kostnadsökningen handlar framför allt om anpassning av personal och
lokaler. Visserligen ökar den så kallade valfriheten vad gäller anordnare av utbildJusterandes sign
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ning, men det sker till priset av mindre resurser till elever, och förlorare blir framför
allt de som har stora behov av extra stöd i skolan. Det finns en uppenbar risk om
fler friskolor startar att väl fungerande kommunala skolor måste läggas ned.
När allt fler skolor etableras och konkurrerar om elever så uppstår för många anställda inom kommunens skolor en osäker och stressande arbetssituation. Detta
kommer i förlängningen att innebära en sämre kvalité i skolverksamheten och därmed en uppenbar risk för att eleverna kommer att prestera sämre i skolan.
I flera rapporter över svensk grundskolas försämrade resultat konstateras bland
annat att segregationen har ökat. Man konstaterar samstämmigt att det fria skolvalet
och fristående skolor har ökat segregeringen, vilket har varit negativt för kunskapsutvecklingen. I refererade rapporter konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå har
fått en allt större betydelse för elevernas resultat, och att blandade klasser och kamrateffekter är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever. Slutsatserna i rapporterna är att grundskolan har blivit allt mindre likvärdig. Det finns ingen anledning till
att fördjupa denna dystra bild med att godkänna denna ansökan.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från JENSEN Education college AB om godkännande som huvudman
för en fristående grundskola i Jönköpings kommun.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 48

Yttrande över ansökan från Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun; Vittra Jönköping
Bun/2011:156 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass och
grundskolans årskurser 1–9 samt fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten
att kunna erbjuda plats för 45 elever i förskoleklass och 375 elever i årskurs 1–9.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för
en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Protokollsanteckning
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V) vill
få följande antecknat till protokollet:
”En start av Törnskogen Utbildning AB innebär en kraftig kostnadsökning för
skolverksamheten i Jönköpings kommun. För samtidigt med denna ansökan så föreligger ytterligare sju ansökningar som innebär att det möjliga totala utbudet på sikt
kommer att öka med ytterligare drygt 2 000 friskoleplatser. Kostnadsökningen
handlar framför allt om anpassning av personal och lokaler. Visserligen ökar den så
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§ 48 forts.
kallade valfriheten vad gäller anordnare av utbildning, men det sker till priset av
mindre resurser till elever, och förlorare blir framför allt de som har stora behov
av extra stöd i skolan. Det finns en uppenbar risk om fler friskolor startar att väl
fungerande kommunala skolor måste läggas ned.
När allt fler skolor etableras och konkurrerar om elever så uppstår för många anställda inom kommunens skolor en osäker och stressande arbetssituation. Detta
kommer i förlängningen att innebära en sämre kvalité i skolverksamheten och därmed en uppenbar risk för att eleverna kommer att prestera sämre i skolan.
I flera rapporter över svensk grundskolas försämrade resultat konstateras bland
annat att segregationen har ökat. Man konstaterar samstämmigt att det fria skolvalet
och fristående skolor har ökat segregeringen, vilket har varit negativt för kunskapsutvecklingen. I refererade rapporter konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå har
fått en allt större betydelse för elevernas resultat, och att blandade klasser och kamrateffekter är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever. Slutsatserna i rapporterna är att grundskolan har blivit allt mindre likvärdig. Det finns ingen anledning till
att fördjupa denna dystra bild med att godkänna denna ansökan.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för
en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-22

24

§ 49

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om
godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun; Erlaskolan
i Jönköping
Bun/2011:157 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass, grundskolans årskurser 1–9 och fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten att kunna
erbjuda plats för 48 elever i förskoleklass och 432 elever i årskurs 1–9.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för
en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Protokollsanteckning
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V) vill
få följande antecknat till protokollet:
”En start av Lärande i Östergötland AB innebär en kraftig kostnadsökning för skolverksamheten i Jönköpings kommun. För samtidigt med denna ansökan så föreligger ytterligare sju ansökningar som innebär att det möjliga totala utbudet på sikt
kommer att öka med ytterligare drygt 2 000 friskoleplatser. Kostnadsökningen
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§ 49 forts.
handlar framför allt om anpassning av personal och lokaler. Visserligen ökar den så
kallade valfriheten vad gäller anordnare av utbildning, men det sker till priset av
mindre resurser till elever, och förlorare blir framför allt de som har stora behov av
extra stöd i skolan. Det finns en uppenbar risk om fler friskolor startar att väl fungerande kommunala skolor måste läggas ned.
När allt fler skolor etableras och konkurrerar om elever så uppstår för många anställda inom kommunens skolor en osäker och stressande arbetssituation. Detta
kommer i förlängningen att innebära en sämre kvalité i skolverksamheten och därmed en uppenbar risk för att eleverna kommer att prestera sämre i skolan.
I flera rapporter över svensk grundskolas försämrade resultat konstateras bland annat att segregationen har ökat. Man konstaterar samstämmigt att det fria skolvalet
och fristående skolor har ökat segregeringen, vilket har varit negativt för kunskapsutvecklingen. I refererade rapporter konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå har
fått en allt större betydelse för elevernas resultat, och att blandade klasser och kamrateffekter är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever. Slutsatserna i rapporterna är att grundskolan har blivit allt mindre likvärdig. Det finns ingen anledning till
att fördjupa denna dystra bild med att godkänna denna ansökan.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för
en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 50

Yttrande över ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings
kommun; Centrina Jönköping
Bun/2011:178 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Centrina AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun från och med läsåret
2012/2013.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Centrina AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Protokollsanteckning
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V) vill
få följande antecknat till protokollet:
”En start av Centrina Utbildning AB innebär en kraftig kostnadsökning för skolverksamheten i Jönköpings kommun. För samtidigt med denna ansökan så föreligger ytterligare sju ansökningar som innebär att det möjliga totala utbudet på sikt
kommer att öka med ytterligare drygt 2 000 friskoleplatser. Kostnadsökningen
handlar framför allt om anpassning av personal och lokaler. Visserligen ökar den så
kallade valfriheten vad gäller anordnare av utbildning, men det sker till priset av
mindre resurser till elever, och förlorare blir framför allt de som har stora behov av
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§ 50 forts.
extra stöd i skolan. Det finns en uppenbar risk om fler friskolor startar att väl fungerande kommunala skolor måste läggas ned.
När allt fler skolor etableras och konkurrerar om elever så uppstår för många anställda inom kommunens skolor en osäker och stressande arbetssituation. Detta
kommer i förlängningen att innebära en sämre kvalité i skolverksamheten och därmed en uppenbar risk för att eleverna kommer att prestera sämre i skolan.
I flera rapporter över svensk grundskolas försämrade resultat konstateras bland
annat att segregationen har ökat. Man konstaterar samstämmigt att det fria skolvalet
och fristående skolor har ökat segregeringen, vilket har varit negativt för kunskapsutvecklingen. I refererade rapporter konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå har
fått en allt större betydelse för elevernas resultat, och att blandade klasser och kamrateffekter är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever. Slutsatserna i rapporterna är att grundskolan har blivit allt mindre likvärdig. Det finns ingen anledning till
att fördjupa denna dystra bild med att godkänna denna ansökan.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande över
ansökan från Centrina AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Jönköpings kommun.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 51

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och
grundskola i Jönköpings kommun; Montessori Plus
Bun/2011:176 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett barn- och utbildningsnämnden möjlighet att avge yttrande
över ansökan till Skolinspektionen från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i
Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass,
grundskolans årskurser 1–9 och fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten att
kunna erbjuda plats för 30 elever i förskoleklass och 390 elever i årskurs 1–9.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15 med bilagor daterade
2011-03-02
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande
över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i Jönköpings
kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Magnus Rydh (S) för partigrupp S med instämmande av Carina Davidsson (V)
yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande uppmana Skolinspektionen att avslå ansökan om godkännande som huvudman”.
AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp
M, KD, FP och C antaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor antas som yttrande
över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i Jönköpings
kommun.
Justerandes sign
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§ 51 forts.
Reservationer
Partigrupp S och Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 52

Informationsärenden
Rapport från kurser/konferenser/möten
Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.
Rapport från de geografiska utskotten
Geografiska utskottet för skolområde Öster
Torbjörn Eklund (KD) informerar om att utskottet har haft ett första träff och planerat vårens möten: den 5 april, då utskottet besöker skolor i området, den 13 maj på
förmiddagen och den 27 maj på förmiddagen.
Geografiska utskottet för skolområde Väster
Tobias Stomilovic (M) informerar om att utskottet har haft en första planeringsträff.
Vårens möten förläggs till den 5 april med skolbesök i området, förmiddagen den
13 maj och förmiddagen den 27 maj.
Geografiska utskottet för skolområde Söder
Ulrika Franke (C) informerar om att utskottet har planerat in två träffar under
våren: den 4 april, då utskottet besöker skolor i området, samt den 12 april.
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