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§ 82

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden
2017-05-03—23
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justerandes sign
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§ 83

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
2017-05-04—31
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes sign
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§ 84

Verksamhets- och Investeringsplan för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 2017-2021
Uan/2017:99 041
Sammanfattning
I kommunledningens anvisningar för arbetet med Verksamhets- och
investeringsplan VIP 2018-2020 beskrivs bl a att det finns många osäkra faktorer
att beakta. Osäkerheterna finns för utvecklingen av skatteintäkterna men också för
utvecklingen av verksamheternas kostnader. Osäkerheten i flyktingströmmarna
påverkar också utvecklingen. Med anledning av de stora osäkerhetsfaktorer som
råder uppdras till nämnderna att ta fram två alternativa förslag till budget. I det
första alternativet får respektive nämnd 98 procent av nuvarande budgetram. I
beräkningen är vissa kostnader undantagna t ex nämndernas kostnader och
kapitalkostnader då de inte bedöms kunna påverkas till 2018. I det andra förslaget
ska förslaget baseras på att nämnden erhåller 99 procent av nuvarande budgetram.
På samma sätt som i det första förslaget är vissa kostnader undantagna. I ramarna
ingår också beslutade varaktiga ombudgeteringar 2017 och demografiska
förändringar.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underlag till Verksamhets- och
investeringsplan VIP 2018-2020.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna upprättat
underlag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020 och
överlämnar det till budgetberedningen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Carina Sjögren (S) yrkar för partigrupp S med instämmande av MP bifall till
upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan 2018-2020 med
undantag av budgetförslagets konsekvensbeskrivningar och eventuella
besparingar, samt till Socialdemokraternas tilläggsförslag enigt bilaga 1. Carina
Sjögren redogör för tilläggsförslaget.
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Bengt Regné (M) ställer de bägge förslagen under proposition och
finner utbildningsförvaltningens förslag antaget.
Justerandes sign
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Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, L och C röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S och MP röstar nej.

Ledamot
Carl-Johan Lundberg (M)
Gabriella Lönn (KD)
Lennart Fransson (L)
Bertil Rylner (L)
Carina Sjögren (S)
Katja Öz (S)
Amir Crnic (S)
Karin Hagenlund (S)
Agneta Svennebring (MP)
Michael Zander (SD)
Bengt Regné (M)

Ja
1
1
1
1

Summa

6

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
5

Utfallet av omröstningen blev 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna
upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 20182020 och överlämnar det till budgetberedningen.
Reservation från S och MP.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Bifogas i Stratsys

Justerandes sign
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§ 85

IT-strategi UBF
Uan/2017:103 005
Sammanfattning
Förslag till IT-strategi för perioden 2017-2020 inom utbildningsförvaltningen
har utretts och framtagits.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-05-18.
Förslag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-0518 får utgöra nämndens yttrande i ämnet
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-0518 utgör nämndens yttrande i ämnet

Justerandes sign
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§ 86

Yttrande på motion om hästunderstödd terapi som behandling och
meningsfull sysselsättning
Uan/2017:109 629
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts
tillfälle att yttra sig över motion från den sverigedemokratiska
kommunfullmäktigegruppen. Motionen föreslår att ”Hästunderstödd terapi som
behandling och meningsfull sysselsättning” införs som behandlingsmetod i
Jönköpings kommun. Motionen föreslår vidare ett tvåårigt projekt till en
kostnad av 800 000 som inarbetas i VIP 2018-2020.
Utbildningsförvaltningen anser att det föreslagna projektet inte tillhör
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna – Hästunderstödd terapi som behandling och
meningsfull sysselsättning, daterad 2017-03-27.
Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2017-04-11
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-17
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande över motionen.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande över motionen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 87

Yttrande till parlamentariska kommittén gällande arbetsmarknadsfrågor och integration
Uan/2017:40 009
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén har efterfrågat synpunkter på hur arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och integration kan organiseras. Synpunkter kan gälla
både förvaltnings- och nämndsnivå.
Förvaltningen har svårt att se några principiella ståndpunkter som avgör
arbetsmarknadsfrågornas organisatoriska placering. Hur Sveriges kommuner
har valt att organisera de lokala arbetamarknadsåtgärderna är ett tydligt tecken
på detta.
Förvaltningens viktigaste synpunkt på frågan från parlamentariska kommittén
är om arbetsmarknadsfrågornas placering under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har bidragit till en ökad samverkan mellan vuxenutbildningen
och AMA då detta var den viktigaste utgångspunkten för att placera AMA
under nämnden. Förvaltningen ser inte att någon avgörande skillnad har skett
kring samverkans innehåll och former.
Förvaltningen vill även betona att vuxenutbildningen har sin givna plats i en
utbildningsnämnd. Flera delar av vuxenutbildningens verksamhet är förvisso
inriktade mot ett inträde på arbetsmarknaden men det är en utbildningsform
som styrs av skollag, författningar och givna kurs- och kunskapsmål.
Beslutsunderlag
Remiss från Parlamentariska kommittén, daterad 2017-02-10
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-25
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande på parlamentariska kommitténs remiss
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Bertil Rylner yrkar, för partierna C och L, att följande skrivelse blir nämndens
yttrande till Parlamentariska kommittén

”Uan/2017:40 009

2017-06-07

Begäran från parlamentariska kommittén angående synpunkter på hur
arbetet med arbetsmarknadsfrågor och integration bör organiseras på
såväl förvaltnings- som nämndsnivå.
Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att arbetsmarknadsfrågor
även fortsättningsvis ska vara placerade under utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Motivet till detta var en stark koppling mellan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-12

arbetsmarknadsfrågor och utbildningsbehov samt yngres möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden.
Antalet nyanlända har ökat kraftigt den senaste tiden och frågan om integration
är central för kommunen. Idag anses arbetsmarknad vara en vital fråga för
integration och det är olika instanser som involveras i dessa frågor såsom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunledningen och
socialförvaltningen.
Parlamentariska kommittén vill därför ha synpunkter på hur arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och integration på bästa sätt kan organiseras. Det handlar
både om förvaltnings- och nämndsnivå.
Synpunkter kring hur arbetsmarknads- och integrationsfrågor kan
organiseras
Arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och försörjningsstöd som också är
kopplade till näringslivsfrågorna skapar bättre förutsättningar för en effektiv
integration.
Många företag upplever idag brist på arbetskraft. Detta faktum riskerar att
hämma företagens utveckling. Det är därför viktigt att näringslivspolitiken
finns med i strukturen. Ett arbete med möjlighet till egen försörjning är
avgörande för en lyckad integration.
Arbetsprocessen AMA, VUX och Försörjningsstöd.
• Utgår från ett konkret rekryteringsbehov i planeringen för respektive
individ från behovet av försörjningsstöd till egenförsörjning.
• Kartlägger individens personliga förutsättningar vilket förbättrar val av
lämpliga insatser, såsom SFI, arbetsträning och annan utbildning, som
sätts in i rätt tid.
• Skapar en gemensam målbild för respektive individ, i samverkan
mellan arbetskonsulenter, vägledare från vuxenutbildningen och
handläggare från försörjningsstödet.
• Snabbar upp tiden för individen i processen från bidragsberoende till
egen försörjning.
• Förenklar regelverket så att behovet av arbetskraft kan tillgodoses och
risken för att hamna i behov av försörjningsstöd minimeras.
Ett bra samarbete mellan arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd är en
nödvändig förutsättning för att denna process ska fungera.
Ett gemensamt datastödsprogram för försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten skulle underlätta och effektivisera verksamheten.
För att få de mest optimala förutsättningarna skulle även flyktingsektionen,
förutom boendena, ingå i ansvarsområdet.
En tredjedel av landets kommuner har idag organiserat arbetsmarknadsfrågor
tillsammans med socialförvaltningens försörjningsstöd.
Arbetsmarknadspolitiken ett statligt ansvarsområde
Arbetsmarknadspolitiken är i första hand ett statligt ansvarsområde, men
kommunerna har blivit allt viktigare som aktörer när det gäller insatser på
kommunal nivå. Satsningar för att få ut arbetslösa, ungdomar, flyktingar/
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-12

invandrare och biståndstagare i arbete samt insatser för människor med
medicinska och sociala arbetshinder där kommunen tar ett stort ansvar.
De flesta individer som genomgår kommunens arbetsmarknadsinsatser
förmedlas av Arbetsförmedlingens handläggare.
Arbetsförmedlingens regelflora behöver i stor utsträckning förenklas och
minimeras till fördel för insatser för den enskilde individens väg mot ett arbete
med egenförsörjning.
Arbetsmarknadenhetens (AMA) nuvarande uppdrag
Uppdraget är att ansvara för all planering, samordning och genomförande av
kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa ska
inriktas på att förhindra och bryta behov av försörjningsstöd, stimulera till
egenansvar samt underlätta självförsörjning och individens inträde på
arbetsmarknaden. Prioriterade målgrupper är ungdomar, utrikes födda,
personer med funktionsnedsättning samt långtidsarbetslösa.
Allmänna förutsättningar
Arbetslösheten för inrikes födda är för närvarande mycket låg. Samtidigt råder
stor brist på yrkeskompetens inom ett flertal områden.
Parallellt med detta har antalet nyanlända från andra länder ökat kraftigt de
senaste åren och ett faktum är att dessa människor har mycket svårt att ta sig in
på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten för de utrikes födda är nu
omkring 20 %. Speciell är det svårt för den som saknar gymnasieutbildning att
komma in på arbetsmarknaden.
Målet med arbetsmarknadspolitiken är att medverka till att näringslivet och de
enskilda företagen får tillgång på utbildad arbetskraft och samtidigt att risken
för att människor hamnar i behov av försörjningsstöd minimeras.
En snabb etablering på arbetsmarknaden är en vital fråga för att integreras i
samhället. Nya strukturer och nätverk behöver därför etableras och utvecklas
där den enskilde individen är i centrum.
Avslutning
Det finns naturligtvis flera fördelar att arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen är sammankopplad med gymnasieskolan som i nuvarande
organisation. Eftersom omvärlden förändras och nya utmaningar är för handen
är det också nödvändigt att hitta strukturer som kan hantera detta.
Av nu gällande kommunprogram framgår att kompetensförsörjningen är en
strategisk fråga. Där skrivs också att det är av stor vikt att det finns ett bra
samarbete mellan näringslivet och kommunens arbetsmarknadspolitiska
insatser.
Den konkreta utmaningen består idag i en stor brist på arbetskraft inom flera
yrkesområden samtidigt som en mycket hög arbetslöshet för utrikes födda är
för handen. Denna aktuella situation kräver förändrade arbetssätt i form av
enklare strukturer och nya levande nätverk för att nå en effektivare process,
utifrån den enskilde individens förutsättningar oavsett bakgrund, till ett arbete
med egen försörjning.”
Yrkande
Gabriella Lönn yrkar för KD, att följande skrivelse blir nämndens yttrande till
Parlamentariska kommittén
Justerandes sign
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2017-06-03

Begäran från parlamentariska kommittén angående synpunkter på hur
arbetet med arbetsmarknadsfrågor och integration bör organiseras på
såväl förvaltnings- som nämndsnivå.
Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att arbetsmarknadsfrågor
även fortsättningsvis ska vara placerade under utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Motivet till detta var en stark koppling mellan
arbetsmarknadsfrågor och utbildningsbehov samt yngres möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden.
Antalet nyanlända har ökat kraftigt den senaste tiden och frågan om integration
är central för kommunen. Idag anses arbetsmarknad vara en vital fråga för
integration och det är olika instanser som involveras i dessa frågor såsom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunledningen och
socialförvaltningen.
Parlamentariska kommittén vill därför ha synpunkter på hur arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och integration på bästa sätt kan organiseras. Det handlar
både om förvaltnings- och nämndsnivå.
Synpunkter kring hur arbetsmarknads- och integrationsfrågor bör
organiseras
Många företag upplever idag brist på arbetskraft. Detta faktum riskerar att
hämma företagens utveckling. Det är därför viktigt att näringslivspolitiken
finns med i den övergripande strukturen.
Arbetsprocessen:
• Utgå från ett konkret rekryteringsbehov i planeringen för respektive
individ från behovet av försörjningsstöd till egenförsörjning.
• Kartlägg individens personliga förutsättningar vilket förbättrar val av
lämpliga insatser, såsom SFI, arbetsträning och annan utbildning, som
sätts in i rätt tid.
• Skapa en gemensam målbild för respektive individ, i samverkan mellan
arbetskonsulenter, vägledare från vuxenutbildningen och handläggare
från försörjningsstödet.
• Snabba upp tiden för individden i processen från bidragsberoende till
egen försörjning.
• Förenkla regelverket så att behovet av arbetskraft kan tillgodoses och
risken för att hamna i behov av försörjningsstöd minimeras.
Ett bra samarbete mellan arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd är en
nödvändig förutsättning för att denna process ska fungera.
Ett gemensamt datastödsprogram för försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten skulle underlätta och effektivisera verksamheten.
För att få de mest optimala förutsättningarna skulle även flyktingsektionen,
förutom boendena, kunna ingå i en ny nämnds ansvarsområde.
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En tredjedel av landets kommuner har redan organiserat arbetsmarknadsfrågor
tillsammans med socialförvaltningens försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsfrågor har ingått i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
under två mandatperioder. Det kan vara negativt att göra flera stora
organisationsförändringar på kort tid eftersom det kräver stora resurser som
istället kan läggas på att utveckla och förbättra nuvarande organisation.
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet arbetar med flera olika grupper
i samhället. Det gör att det kan bli problematiskt att organisera dessa
verksamheter under en nämnd som ska fokusera på integrationsfrågor.
Arbetsmarknadspolitiken ett statligt ansvarsområde
Arbetsmarknadspolitiken är i första hand ett statligt ansvarsområde, men
kommunerna har blivit allt viktigare som aktörer när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser på kommunal nivå. Satsningar för att få ut arbetslösa,
ungdomar, flyktingar/invandrare och biståndstagare i arbete samt insatser för
människor med medicinska och sociala arbetshinder där kommunen tar ett stort
ansvar.
De flesta individer som genomgår kommunens arbetsmarknadsinsatser
förmedlas av Arbetsförmedlingens handläggare.
Arbetsförmedlingens regelflora behöver i stor utsträckning förenklas och
minimeras till fördel för insatser för den enskilde individens väg mot ett arbete.
Arbetsmarknadenhetens (AMA) nuvarande uppdrag.
Uppdraget är att ansvara för all planering, samordning och genomförande av
kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa ska
inriktas på att förhindra och bryta behov av försörjningsstöd, stimulera till
egenansvar samt underlätta självförsörjning och individens inträde på
arbetsmarknaden. Prioriterade målgrupper är ungdomar, utrikes födda,
personer med funktionsnedsättning samt långtidsarbetslösa.
Allmänna förutsättningar
Arbetslösheten för inrikes födda är för närvarande mycket låg. Samtidigt råder
stor brist på yrkeskompetens inom ett flertal områden.
Parallellt med detta har antalet nyanlända från andra länder ökat kraftigt de
senaste åren och ett faktum är att dessa människor har mycket svårt att ta sig in
på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten för de utrikes födda är nu
omkring 20 %. Speciell är det svårt för den som saknar gymnasieutbildning att
komma in på arbetsmarknaden.
Målet med arbetsmarknadspolitiken är att medverka till att näringslivet och de
enskilda företagen får tillgång på utbildad arbetskraft och samtidigt att risken
för att människor hamnar i behov av försörjningsstöd minimeras.
En snabb etablering på arbetsmarknaden är en vital fråga för att integreras i
samhället. Nya strukturer och nätverk behöver därför etableras och utvecklas
där den enskilde individen är i centrum.
Avslutning
Det finns naturligtvis flera fördelar att arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen är sammankopplad med gymnasieskolan som nuvarande
organisation. Det finns emellertid ytterligare fördelar att flytta upp
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arbetsmarknadspolitiken på en högre strategisk nivå, då också samverkan med
näringslivspolitiken.
Av nu gällande kommunprogram framgår att kompetensförsörjningen är en
strategisk fråga. Där skrivs också att det är av stor vikt att det finns ett bra
samarbete mellan näringslivet och kommunens arbetsmarknadspolitiska
insatser.
Den konkreta utmaningen består idag i en stor brist på arbetskraft inom flera
yrkesområden samtidigt som en mycket hög arbetslöshet för utrikes födda är
för handen. Denna högst aktuella situation kräver förändrade arbetssätt i form
av enklare strukturer och nya levande nätverk för att nå en effektiv process,
utifrån den enskilde individens förutsättningar oavsett bakgrund, till ett arbete
med egen försörjning.
Arbetsmarknadsfrågor har ingått i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
under två mandatperioder. Det kan vara negativt att göra flera organisationsförändringar på kort tid eftersom det kräver stora resurser som istället kan
läggas på att utveckla och förbättra nuvarande organisation.
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet arbetar med flera olika grupper
i samhället. Det gör att det kan bli problematiskt att organisera dessa
verksamheter under en nämnd som ska fokusera på integrationsfrågor.”
Yrkande
Bengt Regné yrkar för M, att följande skrivelse blir nämndens yttrande till
Parlamentariska kommittén
”Uan/2017:40 009 2017-05-29
Begäran från parlamentariska kommittén angående synpunkter på
hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor och integration bör
organiseras på såväl förvaltnings- som nämndsnivå.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att arbetsmarknadsfrågor
även fortsättningsvis ska vara placerade under utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Motivet till detta var en stark koppling mellan
arbetsmarknadsfrågor och utbildningsbehov samt yngres möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden.
Antalet nyanlända har ökat kraftigt den senaste tiden och frågan om integration
är en central fråga för kommunen. Idag anses arbetsmarknad vara en vital fråga
för integration och det är många olika instanser som involveras i dessa frågor
såsom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommunledningen och
socialförvaltningen.
Parlamentariska kommittén vill därför ha synpunkter på hur arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och integration på bästa sätt kan organiseras. Det handlar
både om förvaltnings- och nämndsnivå.
Yttrande
Antalet nyanlända har ökat kraftigt de senaste åren och frågan om integration
är central för kommunen. Etablering på arbetsmarknaden är en vital fråga för
att integreras i samhället och flera förvaltningar och kommunledning är
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involverade i denna fråga. Det är här viktigt att kommunens organisation är
uppbyggd med klienten i centrum av flera skäl. För klienten är en och samma
kontaktperson önskvärd oavsett åtgärd. En nämnd med en och samma
förvaltning innebär större möjligheter att få en samsyn om olika åtgärder. En
person som helt eller delvis saknar egen försörjning kan då inom samma
förvaltning få hjälp med sin försörjning samtidigt som kartläggning och
lämpliga åtgärder för framtiden kan ske såsom SFI, arbetsträning och
utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. En tredjedel av landets
kommuner har organiserat arbetsmarknadsfrågor tillsammans med
socialnämndens försörjningsstöd.
En gemensam nämnd och förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
försörjningsstöd ger följande förutsättningar:
Samsyn ger snabbhet
Då handläggare från försörjningsstödet och arbetskonsulenter kommer ha
samma utgångspunkt, det vill säga arbetslinjen, och med detta samma målbild
och gemensam verksamhetsplan ger detta en samsyn och en gemensam
bedömning kring utformandet av individens process, vilket i sin tur kan snabba
upp processen från bidragsberoende till egen försörjning.
Ökade kontrollmöjligheter
Medarbetare skulle kunna följa varje individs process på ett tydligare sätt, samt
ta del av information vilket bidrar till rätt insats i rätt tid. Vidare behöver
eventuella avsteg från den individuella processen, antingen från deltagaren
eller handläggare/konsulent inte rapporteras över förvaltningsgränser, vilket
ökar och förenklar kotrollmöjligheterna vid eventuell omprövning av
försörjningsstöd.
Enklare vid behov av riktade insatser.
Då tydligheten för alla medarbetare, med gemensam information om
deltagarna, ökar, det vill säga att man vet vilka som uppbär försörjningsstöd
kan insatserna riktas till exempelvis gruppen med många barn, eller gruppen
där båda makarna har försörjningsstöd.
Vägledning och utbildning tidigt involverat i processen
Även om vi i dagsläget ser att utbildning är en väg till självförsörjning, skulle
detta bli mer naturligt om vuxenutbildningens personal finns med initialt vid
kartläggningen av nya deltagare. En möjlighet är att vid kartläggningen och
utredningen av försörjningsstöd koppla på arbetsmarknadsinsatser och
eventuella utbildningsinsatser direkt.
Tydlighet i styrning
Om medarbetarna i den nya förvaltningen har ett gemensamt datorstöd vore det
möjligt att se direkta kopplingar mellan försörjningsstödet och
arbetsmarknadsinsatser.
Synliggöra deltagarna
I en nämnd och förvaltning där fokus är en specifik grupp, istället för som idag,
blir det enklare och tydligare om vad som ska göras.
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Likväl som skapandet av en ny förvaltning innebär positiva
effekter, innebär det samtidigt vissa effekter som måste tas i
beaktande.
Fokus på försörjningsstöd men även samverkan med Arbetsförmedlingen
En omorganisation måste anpassas för att även som idag ta emot deltagare från
Arbetsförmedlingen då man i och med detta kan ha en större bredd av
verksamheter och insatser som även gynnar de med försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsavdelningen ska fortsätt vara en part i kommunens
kompetensförsörjning.
Förutsättningar:
För att få de mest optimala förutsättningar bör även flyktingsektionen, förutom
boendena, ingå i en ny nämnds ansvarsområde. Detta då många av deltagarna
kommer direkt ifrån denna sektion. Vidare är en förutsättning för att erhålla de
vinningar som påtalas ovan ett gemensamt datorstödsprogram samt någon form
av samlokalisering.
Bengt Regné, ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden”
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar följande från partigrupp M, KD, L och C:
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse tillsammans med respektive
partigrupps skrivelse utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
yttrande till parlamentariska kommittén gällande arbetsmarknadsfrågor
och integration.

2:e vice ordförande Carina Sjögren (S) yrkar följande:
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande på parlamentariska kommitténs remiss
Ordförande Bengt Regné (M) ställer yrkandena mot varandra och finner utan
omröstning att nämnden beslutat att bifalla yrkandet från partigrupp M, KD, L
och C.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse tillsammans med respektive
partigrupps skrivelse utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
yttrande till parlamentariska kommittén gällande arbetsmarknadsfrågor
och integration.
Reservation från partigrupp S och MP.

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
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§ 88

Yttrande till parlamentariska kommittén gällande
upphandlingsutskott
Uan/2017:43 009
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar få in synpunkter på hur samarbetet ser ut
mellan nämnd/bolagsstyrelse och upphandlingsutskottet/upphandlingsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Tjänsteskrivelsen får utgöra svar på parlamentariska kommitténs fråga
gällande samarbetet med upphandlingsenheten/upphandlingsutskottet.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Carina Sjögren (S) yrkar att följande skrivelse blir nämndens yttrande till
Parlamentariska kommittén

”Tillägg av (S). Upphandling. Svar till parlamentariska kommittén.
Värdet på de offentliga upphandlingarna är stort. För vår kommun rör det sig
uppskattningsvis om över 2 miljarder kronor. Upphandlingar kan vara ett
viktigt politiskt instrument för att åstadkomma till exempel utveckling och god
ekonomi. Att vara aktsam med de kommunala skattepengarna är en viktig
aspekt, men också att kunna uppnå viktiga politiska prioriteringar.
Innovationsupphandlingar är ett exempel. Ställa krav på ekologiska och sociala
hänsyn en annan. Upphandlingar innehåller som sagt ett redskap för att
genomföra förändring. Därför skulle det bästa vara om kommunen inrättade en
politisk nämnd för upphandlingsfrågorna. I andra hand att dagens
upphandlingsutskott tar sig ett större mandat och gör politiska prioriteringar vid
formulering av förfrågningsunderlag.”
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse tillsammans med nedanstående yttrande från partigrupp M,
KD, L och C.

”Värdet på de offentliga upphandlingarna är stort. För vår kommun rör det sig
uppskattningsvis om över 2 miljarder kronor. Upphandlingar kan vara ett
viktigt politiskt instrument för att åstadkomma till exempel utveckling och god
ekonomi. Att vara aktsam med de kommunala skattepengarna är en viktig
aspekt, men också att kunna uppnå viktiga politiska prioriteringar.
Innovationsupphandlingar är ett exempel. Ställa krav på ekologiska och sociala
hänsyn en annan. Upphandlingar innehåller som sagt ett redskap för att
genomföra förändring. Med ovanstående som grund ska respektive facknämnd,
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efter samråd med upphandlingsenheten, besluta om de krav som ställs i
upphandlingsförfrågan.”
Ordförande Bengt Regné (M) ställer yrkandena under proposition och finner
förslaget från partigrupp M, KD, L och C antaget.
Omröstning begärs
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och L röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S och MP röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Carl-Johan Lundberg (M)
Gabriella Lönn (KD)
Lennart Fransson (L)
Bertil Rylner (L)
Carina Sjögren (S)
Katja Öz (S)
Amir Crnic (S)
Karin Hagenlund (S)
Agneta Svennebring (MP)
Michael Zander (SD)
Bengt Regné (M)

Ja
1
1
1
1

Summa

6

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
5

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 6 ja-röster och 5 nejröster godkänt yrkandet från partigrupp M, KD, L och C.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Tjänsteskrivelsen utgör svar på parlamentariska kommitténs fråga
gällande samarbetet med upphandlingsenheten/upphandlingsutskottet
tillsammans med nedanstående yttrande från partigrupp M, KD, L och
C.
”Värdet på de offentliga upphandlingarna är stort. För vår kommun rör
det sig uppskattningsvis om över 2 miljarder kronor. Upphandlingar
kan vara ett viktigt politiskt instrument för att åstadkomma till exempel
utveckling och god ekonomi. Att vara aktsam med de kommunala
skattepengarna är en viktig aspekt, men också att kunna uppnå viktiga
politiska prioriteringar. Innovationsupphandlingar är ett exempel. Ställa
krav på ekologiska och sociala hänsyn en annan. Upphandlingar
innehåller som sagt ett redskap för att genomföra förändring. Med
ovanstående som grund ska respektive facknämnd, efter samråd med
upphandlingsenheten, besluta om de krav som ställs i
upphandlingsförfrågan.”
Reservation från S och MP.
Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
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§ 89

Yttrande över ny regional handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021
Uan/2017:96 620
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har mottagit ”Förslag till ny regional handlingsplan
för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021. Förslaget har arbetats fram av
det regionala samverkansorganet Insikt/Utsikt. Utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden bereds tillfälle att göra ett yttrande som skall vara
kommunstyrelsens tillhanda senast 2017-07-24.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 20172021
Följebrev till handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings
län 2017-2021.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns och får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns och utgör
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
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§ 90

Yttrande Program för hållbar utveckling - miljö Framtidens
Jönköping 2018-2025
Uan/2017:102 400
Sammanfattning
Stadskontoret har för yttrande till kommunens nämnder översänt ett förslag till
Program för hållbar utveckling – miljö Framtidens Jönköping 2018-2025.
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över
programförslaget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2018-2025,
daterad 2017-04-03
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2017-05-22
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2017-05-22 godkänns och översänds till stadskontoret som utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens remissvar
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2017-05-22 godkänns och översänds till stadskontoret som utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens remissvar

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-12

§ 91

Yttrande om kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2017 2022
Uan/2017:118 010
Sammanfattning
Tekniska nämnden har till bl.a. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för
yttrande översänt upprättat förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2017-2022. I ärendet redovisas bl.a. utbildningsförvaltningens förslag till
nämndens yttrande över förslaget.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-20
Tekniska nämndens remiss daterad 2017-04-21 avseende förslag till
Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknasnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande över förslag till Kommunalt
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande över förslag till Kommunalt
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
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§ 92

Avveckling Huskvarna Vapenfabriks premiefond
Uan/2017:152 046
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde 201205-14 att ansöka hos tillsynsmyndigheten att avveckla premiefonden
Huskvarna Vapenfabriks premiefond. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt
att förbruka tillgångarna i enlighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart
fall till ett mer närliggande ändamål än det som föreslagits. För fortsatt
handläggning har Länsstyrelsen efterfrågat komplettering/justering i ansökan
för att denna ska kunna godkännas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad
komplettering/justering i tidigare inlämnad ansökan.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-26
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2017-05-11
Förslag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Huskvarna Vapenfabriks premiefond fördelas till
elever med fokus på yrkesutbildning vid Bäckadalsgymnasiet.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Huskvarna Vapenfabriks premiefond fördelas till
elever med fokus på yrkesutbildning vid Bäckadalsgymnasiet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 93

Avveckling Huskvarna Borstfabriks premiefond
Uan/2017:153 046
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde 201205-14 att ansöka hos tillsynsmyndigheten att avveckla premiefonden
Huskvarna Borstfabriks premiefond. Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt
att förbruka tillgångarna i enlighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart
fall till ett mer närliggande ändamål än det som föreslagits. För fortsatt
handläggning har Länsstyrelsen efterfrågat komplettering/justering i ansökan
för att denna ska kunna godkännas. I föreliggande ärende redovisas nu önskad
komplettering/justering i tidigare inlämnad ansökan.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-26
Länsstyrelsens i Östergötlands län meddelande daterat 2017-05-11
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Huskvarna Borstfabriks premiefond fördelas till elever
med fokus på yrkesutbildningar vid Bäckadalsgymnasiet
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Huskvarna Borstfabriks premiefond fördelas till elever
med fokus på yrkesutbildningar vid Bäckadalsgymnasiet

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 94

Avveckling Janna Billmanssons premiefond
Uan/2017:155 046
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde 201205-14 att ansöka hos tillsynsmyndigheten att avveckla Janna Billmanssons
premie- och stipendiefond. Länsstyrelsen har i tidigare ansökningar om
avveckling av fonder/stipendier bedömt att det är möjligt att förbruka
tillgångarna i enlighet med det ursprungliga ändamålet eller i vart fall till ett
mer närliggande ändamål än det som föreslagits. För att underlätta fortsatt
handläggning hos Länsstyrelsen förtydligar vi ändamålet i enlighet med det
ursprungliga för att denna ansökan ska kunna godkännas. I föreliggande ärende
redovisas nu önskad komplettering/justering i tidigare inlämnad ansökan.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-05-26
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Janna Billmanssons premie- och stipendiefond utdelas
till elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet på
Bäckadalsgymnasiet i Jönköping
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Med ändring av nämndens tidigare beslut ansöks genom stadskontorets
försorg hos Länsstyrelsen i Östergötlands län att avkastningen vid
avvecklingen av Janna Billmanssons premie- och stipendiefond utdelas
till elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet på
Bäckadalsgymnasiet i Jönköping

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 95

Förlängning av uppdrag tf gymnasiechef på Per Brahegymnasiet
Uan/2017:132 661
Sammanfattning
Mats Almlöw, har sedan 2017-01-16 varit tillförordnad gymnasiechef på
Per Brahegymnasiet. Anställningsavtalet upphör, 2017-07-15
Utbildningsförvaltningen föreslår en förlängning av avtalet för Mats Almlöw
t o m 2018-07-30.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2017-05-17
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens förslag om en förlängning av Mats Almlöw
som tillförordnad gymnasiechef på Per Brahegymnasiet, t.o.m
2018-07-30, godkänns.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens förslag om en förlängning av Mats Almlöw
som tillförordnad gymnasiechef på Per Brahegymnasiet, t.o.m
2018-07-30, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Tf. gymnasiechef Mats Almlöw
Rektorer Per Brahegymnasiet
Administrationschef Per Brahegymnasiet
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 96

Gymnasieskolans organisation läsåret 2017/2018
Uan/2017:131 001
Sammanfattning
Den preliminära ansökningsomgången till läsåret 2017/18 i gymnasieskolan är
genomförd i Jönköpings kommun och dess samverkansområden. Eleverna
erbjuds också en möjlighet till omval under perioden 2017-04-19 - 2017-05-12.
I föreliggande ärende lämnas Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett
förslag till fastställda platser på kommunens gymnasieprogram, enligt bilaga,
för läsåret 2017/18
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2017-05-17
Förslag till utbildnings och arbetsmarknadsnämnden
 Upprättat förslag - enligt bilagan till tjänsteskrivelse - till organisation
avseende årskurs 1, för läsåret 2017/18, för kommunens kommunala
gymnasieskolor godkänns
 Arbetsutskottet ges rätt att besluta om justeringar i nämndens fattade
organisationsbeslut avseende fastställda platser.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Upprättat förslag - enligt bilagan till tjänsteskrivelse - till organisation
avseende årskurs 1, för läsåret 2017/18, för kommunens kommunala
gymnasieskolor godkänns
 Arbetsutskottet ges rätt att besluta om justeringar i nämndens fattade
organisationsbeslut avseende fastställda platser.

Beslutet expedieras till:
Gymnasieantagningen
Gymnasiechefer
Rektorer gymnasieskolan
Ekonomichef
Personalchef
Chef utbildning och arbetsmarknad
Bitr. chef utbildning och arbetsmarknad
Stadskontoret f.k.
Justerandes sign
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§ 97

Riktlinjer för programråd
Uan/2017:133 600
Sammanfattning
Programråd finns idag inrättade för program med Arbetsplatsförlagt lärande
(APL) i kommunens gymnasieskolor. Även vuxenutbildningens utbildningar i
förekommande fall, ingår i dessa.
Ytterst ska den samverkan som sker inom ramen för programråden, gynna
kommunens elever. Nämnden föreslås därför besluta om att även fristående
gymnasieskolor ska bjudas in till förekommande programråd.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-17
Förslag till utbildnings och arbetsmarknadsnämnden
 Programråd inrättas för program med APL
 Program/utbildningar som finns vid fler än en gymnasieskola ska vara
representerade och bjudas in till förekommande programråd. Med detta
avses såväl kommunala gymnasieskolor som fristående gymnasieskolor
samt även vuxenutbildningen
 Övriga riktlinjer, enligt nedan, godkännes
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Programråd inrättas för program med APL
 Program/utbildningar som finns vid fler än en gymnasieskola ska vara
representerade och bjudas in till förekommande programråd. Med detta
avses såväl kommunala gymnasieskolor som fristående gymnasieskolor
samt även vuxenutbildningen
 Övriga riktlinjer, enligt nedan, godkännes

Beslutet expedieras till:
Rektorer, kommunala gymnasieskolor
Rektorer, fristående gymnasieskolor
Rektorer, vuxenutbildningen
Gymnasiechefer
Chef utbildning och arbetsmarknad
Bitr. chef utbildning och arbetsmarknad

Justerandes sign
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§ 98

Informationsärenden
Aktuellt från enheterna
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om vad som händer på
utbildningsförvaltningen.
Tillförordnad utbildningsdirektör under ordinarie utbildningsdirektörs
sommarsemester blir:
Vecka 28 Susanne Törnvall
Vecka 29 David Norrfjärd
Vecka 30-31 Peter Karlsson
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa informerar. Ärendet om
elevs avstängning: förvaltningsrättens avgörande står fast.
Så gott som klart med psykologtjänsterna till gymnasieskolorna, Sanda klar.
Tjänsten som Antagningssekreterare – intervjuer pågår.
Hedersrelaterat våld, information om arbetet finns på Intranätet.
Kollegialt lärande med vetenskapligt förhållningssätt
Vetenskaplig ledare Pernilla Söderberg informerar om arbetet.
Information från löneservice
Lönespecialist Ingemar Jakobsson presenterar ett exempel på reseräkning samt
berättar om de nyheter som finns kring sammanträdesarvoden. Ändringarna
gäller från 2017-05-01.
Brukarenkät 2017
Utredare Anna Engström informerar om ärendet. Brukarenkäten vänder sig till
elever som går år 2 på gymnasiet och samtliga elever på gymnasiesärskolan.
Besvaras under skoltid. Minst 10 svar, eller svarsfrekvens högre än 60 % på en
enhet.
Uppdrag socialnämnden att i samverkan med Uan ta fram förslag på
projekt i syfte att ytterligare minska beroendet av försörjningsstöd
Tf chef arbetsmarknadsavdelningen Rickard Boson informerar om ärendet som
omfattar jobbtorget, jobbtorget resurs, språkpraktik, välfärdsjobb som riktar sig
mot personer som har försörjningsstöd m.m. Ärendet ska tas upp på nästa
nämndsmöte, i augusti.
Uppdrag att undersöka hur kommunen i ökad utsträckning ska kunna
erbjuda utbildning på hemmaplan för elever med autismspektrumtillstånd
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa återrapporterar i ärendet.
Utvärdering av bitr. chef Utbildning och arbetsmarknad
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa presenterar
arbetsfördelningen samt berättar att allt fungerar mycket bra.
Justerandes sign
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§ 99

Rapport från kurser, konferenser och programråd
Amir Crnic (S) rapporterar från besök hos Upptech. Bra ekonomi men problem
med Eko-bussen. Maria Sparf ska sluta och man ska annonsera om en ny chef
på 100 %.
Kjell Olsson (KD) rapporterar från sammanträde med programråd den 22 mars.
Agneta Svennebring (MP) rapporterar från deltagande i kommunala
handikapprådet.

Justerandes sign
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§ 100

Kurser och konferenser
Inget att rapportera

Justerandes sign
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§ 101

Övrigt

Justerandes sign
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