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Dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna dagordning efter komplettering med: 
12. Lex Maria ansvarig. 
 
Ärendebeskrivning 
Utskickad dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordning 
godkänns efter att kompletterats med följande ärende: 
12. Lex Maria ansvarig. 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi – Uppföljning januari - april 2017 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• Godkänna lämnad information 
• Ett extra arbetsutskott 2017-05-31 klockan 11:00 för att bereda 

ärendet innan nämnden tar beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar resultatet efter första tertialets verksamhet. 
Förvaltningsekonomen har inte någon prognos för helårsutfallet. Detta för 
att ekonomisystemet inte stängs förrän 2017-05-11. Hon kommer att skicka 
prognosen till ledamöterna i utskottet innan det lämnas till ekonomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport januari till april 2017 – ut på sammanträdet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att utskottet godkänner lämnad information. Samt att 
ha ett extra arbetsutskott 2017-05-31 klockan 11:00 för att bereda ärendet 
innan nämnden tar beslut. 
 
 
  
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• Föreslå nämnden att ställa sig bakom hanteringen av 
Arbetsmiljöverkens ärenden. 

• Sammanställningen från skyddsronderna redovisas för utskottet och 
nämnden i juni. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar dagsläget gällande arbetsmiljöärendena.  
Förvaltningschefen redogör för de två viten som Arbetsmiljöverket har 
kommit in till kommun med. Gäller Fenix överhörning och Hjortsjöskolans 
ventilation. Arbetsmiljöärenden som måste åtgärdas innan september. 
Förvaltningen tar på sig att svara åt kommunledningskontoret. 
Utredaren redogör för arbete med den årliga sammanställningen från 
skyddsronderna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
hanteringen av Arbetsmiljöverkens ärenden. Sammanställningen från 
skyddsronderna redovisas för utskottet och nämnden i juni. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på 
Fågelforsskolan 6 - 9              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå Kommunfullmäktige bifalla 
medborgarförslaget att åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-
9, då vi redan lämnat över äskanden för ändamålet till budgetberedningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2017-03-23 med förslag att 
Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel ska avsättas till att 
omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende 
ventilation/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9.  
 
Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och 
kommunledningskontoret, fastighetsenheten, för yttrande senast den 8 
september 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och medborgarförslag 
 
Förslag till beslut  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Mål 2018           
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förslagna mål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen vill fortsätta samtalet om mål för 2018.  
SWOT – ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker 
finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett hjälpmedel att använda i 
arbetet med att nå målen. 
Förvaltningschefen går igen målen, målsättningarna och sammanfattning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
förslagna mål. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2017-05-09 § 49 2017/147 7 

 
 
 

                                                                          
Lokalplan revidering 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Förvaltningen får uppdraget att revidera lokalplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen beslutade vid sammanträde 30 mars 2017 att: 

• Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att påbörja arbete med 
att revidera den lokalplan som Kommunfullmäktige antog i maj 
2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all skolverksamhet. 
För åren 2017 och 2018 ska planen stämma överens med de 
prioriterade objekten som bun lämnat till beredningen. 

• Barn- och utbildningsnämnden ska i detta arbete utgå ifrån den 
befolknings prognos som budgetberedningen fastställt som 
planeringsförutsättningar för 2018 och framåt och som bygger på 
2016 års utfall. Detta tillsammans med regionförbundets tillväxt för 
kommande år i alla åldersklasser. Denna prognos ska ligga till 
grund för behov av lokalytor, nya skolor etc. 

Förvaltningschefen går igenom de punkter som bör vara med i revideringen: 
Gälla både skolor och förskolor, utgå från gällande befolkningsstatistik, inte 
utöka kvadratmeter per elev, omfatta nybyggnation, tillbyggnader och 
underhåll av lokaler.  
Ordföranden lägger till att det bör framgå maxkapacitet för matsal, rast yta per 
barn, antal toaletter. Revideringen ska sammanställa genomförda åtgärder. 
 
Utskottet diskuterar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdrag från budgetberedningen daterad 2017-04-10 (dnr. 2017/009-22) 
 
Förslag till beslut  
Ordföranden föreslår utskottet att förvaltningen får uppdraget att revidera 
lokalplanen. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-16  
FC, Projektledare 
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Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att godkänna lämnad information. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet.  
Verksamhetschefen förskola informerar om att nu är avdelning 2 igång på 
Petersborg. Sammanställning inför hösten kommer att vara klart till 
nämnden 2017-05-31. 
  
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport maj 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad 
information. 
 
 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker 
och Svenarum              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att lämna följande 
förslag till Kommunfullmäktige: 

• Gällande Åkers fritids – bifall till medborgarförslaget med 
motivering att det är den nu gällande organisationen. 

• Gällande Svenarums fritids – avslag till medborgarförslaget med 
motivering att dagens organisation fungerar bra och att det inte finns 
någon anledning att ändra detta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit 2017-03-27 med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda fritidsverksamhet i 
Åker och Svenarum. 
 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 8 september 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och medborgarförslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Ge förvaltningen uppdrag att utreda ärendet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Bengt Staude (M) har lämnat in en motion daterad 
2017-03-13 med förslag att Kommunfullmäktige besluta om att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och presentera kvalitetsmål för 
skolskjutsverksamheten. Mål som sedan bör fastställas av 
Kommunfullmäktige. 
 
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttranden senast 
den 8 september 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss och motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att utskottet ge förvaltningen uppdrag att utreda ärendet. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

2017-05-16  
FC, utredare 
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Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings 
läns budget 2018         
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden att ställa sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 
2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters 
Jönköpings läns direktions förslag för budget 2018.  Mediacenter önskar 
medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslaget senast 
2017-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Överlämning från kommunledning 
Mediacenter Jönköpingsläns budget 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Roger Ödebrink (S) förordar att föreslå nämnden att ställa sig bakom 
förslaget till Mediacenters budget för 2018. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Rektorsorganisationen från höstterminen 2017              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden godkänna rektorsorganisationen från höstterminen 2017.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om hur rektorsområdena organiseras från 
höstterminen 2017. Detta är ett genomförande av Kommunfullmäktiges 
beslut om stadieindelning. Samt att rektor 8 även kommer att ha ansvar för 
introduktionsprogrampå gymnasiet och skola för nyanlända flyttar till lokaler 
på Fenix. 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 
Organisation för grundskolan från 2017-08-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna 
rektorsorganisationen från höstterminen 2017.  

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Ansvarig för bestämmelsen Lex Maria 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Föreslå nämnden utse Margaretha Kristiansen, skolsköterska och medicinskt 
ansvarig, som Lex Maria ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. 
 
Ärendebeskrivning  
Lex Maria kallas en bestämmelse i patientsäkerhetslagen, den tillämpas på 
sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Inom Barn och utbildningsnämndens verksamhet handlar det om Elevhälsa. 
Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen inom skolhälsovårdens 
kvalitetssystem (SOS 2005:12). Personalen skall snarast rapportera 
incidenter, felbehandlingar och andra avvikelser som har betydelse för 
patientsäkerheten till medicinskt ansvarig även om ingen kommit till skada. 
Vi avvikelsehanteringen skall beslutas om händelsen och också anmälas till 
Socialstyrelsen enligt Lex Maria. 
Vårdgivaren skall utse befattningshavare som skall svara för att anmäla till 
Socialstyrelsen enligt SOSFS 2005:28 och tillse att erfarenheterna i Lex 
Maria utredningarna används i det förebyggande riskhanteringsarbetet (SOS 
2005:12). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 30 § får verksamhetschefen 
uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 
Lag (1996:787).   
För elevhälsan föreslås Margaretha Kristiansen, skolsköterska och 
medicinskt ansvarig, som Lex Maria ansvarig för Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden förordar att utskottet föreslår nämnden utse Margaretha 
Kristiansen, skolsköterska och medicinskt ansvarig, som Lex Maria 
ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
Godkänna lämnad information. 
Arbetsutskottet i juni flyttas till onsdagen den14 juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande förvaltningschef informerar  

1. Om olika mått för att mäta buns verksamhet i KKIK 
(kommunens kvalitet i korthet). Återkommer med information 
till nämnden. 

2. LUNE (Lunds universitets Naturvetarshow) – kommer i år ske 
23 augusti. Rapport från elever på buns sammanträde i augusti. 
 

Förvaltningschefen informerar  
1. Besöka kosten innan arbetsutskottet i juni 
2. Erbjudan från Skolverket om att medverka i projekt ”Stöd för 

verksamhetsutveckling” gällande nyanlända elever. Första 
träffen i Stockholm 12-13 juni. Föreslår att förvaltningschef, 
verksamhetschef skola, rektor för aktuella verksamheten, 
ordföranden och vice ordföranden åker. Vice ordföranden har 
inte möjlighet att medverka just dessa dagar, han föreslår att 
Marijo Corkovic följer med i stället. Arbetsutskottet tycker att 
detta är något som vi ska vara med på.    

                  Beslut: Arbetsutskottet i juni flyttas till onsdagen den 14 juni.                                                                                                                      
3. Möte gällande resursfördelning migration – till nästa möte ska 

kostnader tas fram. 
4. Fråga från rektor – en klass har tagit sig till riksfinal i fotboll. 

Undrar om det finns chans att få medfinansiär. Utskottet tycker 
att detta är positivt. Förvaltningen får avgöra från vilket konto. 

5. Ansökningarna till Fenix 2017 
6. Resultatfonder hantering. Frågar utskottet om hanteringen. 

Utskottet är enigt att det är upp till förvaltningen. 
 

Ordföranden informerar  
1. Möte 2017-05-09 förmiddag om regelverk för ensamkommande 

elever. Detta tillsammans med presidierna i bun, socialnämnd, 
förvaltningschefer, AME och Biffen och Bananen. 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 56 
 
Övrig fråga 
Roger Ödebrink visar artikel från Skolvärlden: ”Forskning – Faktorer som 
utmärker framgångsrika skolor”. Vikten av samförstånd, stabilitet och 
tydlighet utmärker framgångsrika skolor. Han frågar hur vi ska göra för att 
våra skolor ska bli än mer framgångsrika, om detta är något som kan 
överföras till vår verksamhet. 
Frågan diskuteras. 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
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