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§ 30  
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2020-02-21 – 2020-02-21 
 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Redovisningen av meddelanden godkänns.

5



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 31  
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
2020-02-03—02-28 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

6



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 32  
 
Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för 
Jönköpings län  
Uan/2020:60   539  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ”Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-
2035 för Jönköpings län” till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för ytt-
rande. 

Utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget och har inga invändningar på 
de långsiktiga mål som presenteras. Att regionen åtagit sig att göra särskilda 
barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken är positivt 

Beslutsunderlag 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län, remissver-
sion, daterad 2020-01-30 
Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-11 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 33  
 
Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 
Business School Jönköping 
Uan/2020:55   612  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlig-
het att avge yttrande över av Skolinspektionen till kommunen remitterad ansö-
kan från Thorengruppen AB. Ansökan avser godkännande av Thorengruppen 
AB som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola med namn 
Thoren Business School Jönköping f.o.m läsåret 2021/2022. 
Utökningen av organisationens tillstånd avser handels- och administrations-
programmet med 12 studerande/årskurs, 36 studerande totalt. Verksamheten 
ska vara fullt utbyggd 2023. 
 
Utbildningsförvaltningens sammanfattande bedömning är att en utökning av 
Thoren Business School inte tillför några nya pedagogiska alternativ och att 
ansökan inte innebär något tydligt komplement till befintligt utbud av gymnasi-
eutbildning i kommunen. 
En utökning av Thoren Business School enligt ansökan påverkar kommunens 
planer att starta upp aktuelltprogram vid ytterligare en av kommunens gymna-
sieskolor 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Skolinspektionens remiss, inklusive ansökan från Thorengruppen AB, daterad 
2020-02-05 
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2020-02-06 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga tjänsteskrivelse och un-
derbilaga, daterad 2020-03-03 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse 

och underbilaga får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
yttrande i ärendet. 

 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar för koalition för Jönköping bifall till ut-
bildningsförvaltningens förslag.  
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Utdragsbestyrkande 

 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse 
och underbilaga utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ytt-
rande i ärendet. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande 

§ 34  
 
Yttrande över ansökan om en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Uan/2020:71   612  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att 
avge yttrande över av Skolinspektionen till kommunen remitterad ansökan från Tho-
rengruppen AB. Ansökan avser godkännande av Thorengruppen AB som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola med namnet Yrkesgymnasiet 
Jönköping f.o.m läsåret 2021/2022. Organisationen avser att bedriva verksamheten 
som lärlingsutbildning 
 
Utbildningsförvaltningens sammanfattande bedömning är att ansökan inte tillför några 
nya pedagogiska alternativ och att ansökan inte innebär något komplement till kom-
munens nuvarande verksamhet. 
Utbildningsförvaltningen ser tydliga negativa konsekvenser, ekonomiskt och organisa-
toriskt, för det pågående utvecklingsarbete som sker inom Lärlingsakademin. 
 
Beslutsunderlag 
Skolinspektionens remiss, inklusive ansökan från Thorengruppen AB, daterad 2020-
02-24 
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2020-02-24 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga tjänsteskrivelse och underbilaga 
daterad 2020-03-03 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse och un-

derbilaga får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i 
ärendet. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar för koalition för Jönköping bifall till ut-
bildningsförvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse och un-
derbilaga utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 35  
 
Yttrande över ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid VFG Jönköping, Ks/2020:139 612 
Uan/2020:64   612  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att 
avge yttrande över ansökan från VFG Utbildning AB om nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Jönköping f.o.m läsåret 2021/2022.  
Ansökan avser två nationella gymnasieprogram, fordons- och transportprogrammet 
samt bygg och anläggningsprogrammet. Verksamheten ska vara fullt utbyggd 2023 
och då omfatta totalt 168 utbildningsplatser, 56 utbildningsplatser/läsår. 
 
Utbildningsförvaltningens sammanfattande bedömning är att en etablering av VFG 
Utbildning AB inte tillför några nya pedagogiska alternativ och att ansökan inte inne-
bär något tydligt komplement till befintligt utbud inom befintlig gymnasieutbildning-
en. 
Vidare anser utbildningsförvaltningen att en etablering med ansökta utbildningsplatser 
påtagligt skulle påverka den kommunala gymnasieskolan negativt både ekonomiskt 
och organisatoriskt. De sökta 56 utbildningsplatserna ska jämföras med 200 aktuella 
utbildningsplatser på kommunens egen gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Skolinspektionens remiss, inklusive ansökan från VFG Utbildning AB, daterad 2020-
02-20 
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2020-02-20 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga tjänsteskrivelse och underbilaga 
daterad 2020-03-03 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse och un-

derbilaga får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i 
ärendet 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar för koalition för Jönköping bifall till utbildnings-
förvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga tjänsteskrivelse och un-
derbilaga utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet 

11



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 36  
 
Yttrande över betänkandet "Nya regler för skolor med konfessionell 
inriktning" (SOU 2019:64)  
Uan/2020:58   600  

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har till bl.a. Jönköpings kommun för yttrande remit-
terat betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” (SOU 
2019:64). Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat betänkandet till de båda ut-
bildningsnämnderna för yttrande. I föreliggande ärende redovisas utbildnings-
förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 
över betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2020-03-09 
Kommunstyrelsens remiss 2020-02-10 avseende yttrande över betänkandet 
”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64) 
Avsnittet Sammanfattning (sid. 23–25) i betänkandet ”Nya regler för skolor 
med konfessionell inriktning” (SOU 2019:64)  

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga får utgöra utbild-

nings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
Kamran Sairafi (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från M och KD: 
 
Vi moderater och kristdemokrater har inget att invända mot de överväganden 
som förvaltningen gör i sin tjänsteskrivelse, där framför allt de delar av utred-
ningen som direkt berör nämndens ansvar kommenteras. Vi ser fördelarna med 
att begrepp och definitioner tydliggörs och att formerna för ägarprövning 
skärps. Vi välkomnar att huvudmannen och dess företrädare ska prövas mot 
särskilt angivna demokrativillkor, för att säkerställa att arbetet som bedrivs är 
förenligt med vårt samhälles grundläggande värderingar och tydligt främjar 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 
 
Däremot vill vi tydligt markera att vi motsätter oss ett etableringsstopp för fri-
stående grund- och gymnasieskolor, förskoleklass och fritidshem med konfes-
sionell inriktning. Vi fortsätter att försvara elever och föräldrars rätt att själva 
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välja vilken skola de vill gå på – oavsett om skolan råkar vara kommunal eller 
fristående med en konfessionell inriktning. 
 
Detta är en grundläggande hållning som vi menar bör prägla Jönköpings kom-
muns sammanfattanderemissvar.  
 
Skolor som inte följer de regler som finns ska inte få bedriva verksamhet, de 
gäller oavsett religion eller inriktning. Men ett etableringsstopp utgör en orätt-
vis kollektiv bestraffning mot den majoritet av friskolor som följer skollagen 
och läroplanen samt gör bra ifrån sig vad gäller resultaten, tryggheten och triv-
seln bland eleverna. Det framgår av betänkandet att det till och med är osäkert 
om det ens föreligger tillräckliga rättsliga skäl för att kunna motivera ett etable-
ringstopp. Ett etableringsstopp skulle även innebära begränsningar för befintli-
ga, väl fungerande konfessionella friskolor, som inte skulle kunna utvidga sin 
verksamhet om söktrycket är stort. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga utgör utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 37  
 
Internationell rapport 2019 
Uan/2020:15   009  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny internationell strategi under hösten 
2018. För att följa upp vad som görs i kommunen utifrån den internationella 
strategin önska kommunstyrelsen svar på ett antal frågor om nämndens interna-
tionella arbete.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2020-02-11. 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Kommunstyrelsens frågor besvaras i enlighet med denna tjänsteskrivel-

se och bilaga till tjänsteskrivelse. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Kommunstyrelsens frågor besvaras i enlighet med denna tjänsteskrivel-
se och bilaga till tjänsteskrivelse. 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret
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§ 38  
 
Yttrande över motion om stödinsatser för skötsel av föreningsdrivna 
idrottsanläggningar 
Uan/2019:415   000  

Sammanfattning 
En motion angående stödinsatser för skötsel av föreningsdrivna idrottsanlägg-
ningar har inkommit till kommunstyrelsen. Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden har beretts möjlighet att yttra sig. 

Motionens innehåll beskriver idrottsrörelsens vikt, samt problematiken med 
ideella krafter i tillräcklig omfattning.  

Motionen bedöms beröra såväl kultur och fritidsförvaltningen (bidrag och prio-
riteringar) som tekniska kontoret, (avtalsfrågor etc.) och arbetsmarknadsavdel-
ningen inom utbildningsförvaltningen (arbetstagare och organisation) varför 
förvaltningarna samordnat ett svar på motionen. 

Utbildningsförvaltningen instämmer med innehållet i motionen och välkomnar 
ett konkret uppdrag till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och ut-
bildnings- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta vidare med frågan och att in-
arbeta konsekvenserna i framtida VIP-arbete. 

Beslutsunderlag 
Motion ang. stöd till föreningslivet 
Bilaga Anläggningsklassificering 19-04-25 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 20-02-26 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Motionen besvaras i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskri-

velse av 20-02-26. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Protokollsanteckning från M och KD 
Vi i moderaterna och kristdemokraterna anser att motionären på ett framgångs-
rikt sätt identifierat potentiella samordningsvinster inom olika delar av kommu-
nens verksamheter och ställer oss därför positiva till andemeningen i förslaget. 
 
Däremot anser vi att vi bör avvakta att gå vidare med motionen tills de fullstän-
diga ekonomiska, och övriga samhälleliga effekterna, av Coronaviruset är ut-
redda och behandlade. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Motionen besvaras i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskri-
velse av 20-02-26.

17



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 39  
 
Tillfälligt lokaltillskott genom extern förhyrning 
Uan/2020:73   206  

Sammanfattning 
Det prognosticerade elevunderlaget i åldrarna 16-18 år påvisar en kraftig ök-
ning till år 2024. Den samlade teoretiska kapacitetsnivån inom befintligt lokal-
bestånd i Jönköpings kommuns gymnasieskolor påvisar brist av elevplatser, 
primärt för de teoretiska gymnasieprogrammen. Givet utfallet av den progno-
sticerade elevökningen i relation till befintlig kapacitet, kommer tillfälligt lo-
kaltillskott att krävas för att tillmötesgå de lokalbehov som väntas fram till dess 
att planerade kapacitetshöjande investeringar inom utbildnings- och arbets-
marknadsnämndens investeringsplan står inflyttningsklara. Utbildningsförvalt-
ningen bedömer att tillfällig etablering av lokaler vid eller inom nära angräns-
ning till fastigheten Götaland 6 (Per Brahegymnasiets skoltomt) är lämpligt för 
att möta behovet av elevplatser, primärt inom de teoretiska gymnasieprogram-
men.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden omber Tekniska nämnden att 

utreda förutsättningar och presentera alternativ för tillfällig kapacitets-
förstärkning av undervisningssalar vid eller i nära anslutning till fastig-
heten Götaland 6.  

 Tillkommande hyreskostnader föranledda av tillfälligt lokalbestånd fö-
reslås arbetas in i kommande investeringsplan för utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämnden 

 Utgifter för inköp av utrustning och inventarier kopplat till tillfälligt lo-
kaltillskott föreslås arbetas in i kommande investeringsplan för utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för anskaffning av utrust-
ning och inventarier   

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden omber Tekniska nämnden att 
utreda förutsättningar och presentera alternativ för tillfällig kapacitets-
förstärkning av undervisningssalar vid eller i nära anslutning till fastig-
heten Götaland 6.  

18



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Tillkommande hyreskostnader föranledda av tillfälligt lokalbestånd fö-
reslås arbetas in i kommande investeringsplan för utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämnden 

 Utgifter för inköp av utrustning och inventarier kopplat till tillfälligt lo-
kaltillskott föreslås arbetas in i kommande investeringsplan för utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för anskaffning av utrust-
ning och inventarier   

 
Beslutet expedieras till: 
Daniel Håkansson, Tekniska kontorets fastighetsavdelning
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40

Fördjupad månadsrapport februari 2020 
Uan/2019:109   041  

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har enligt tidplan och anvisningar från stadskontoret 
upprättat en s.k. fördjupad månadsrapport per februari månad 2020. Rapporten 
skapas i ett för samtliga nämnder gemensamt system och följer samma modell 
med fokus på att följa upp ekonomi, de särskilda uppdrag samt övriga skriv-
ningar och mål som finns i beslutad VIP. Rapporten redovisas till stadskontoret 
för sammanställning till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10. 
Fördjupad månadsrapport per februari 2020. 

Utbildningsförvaltningens förslag 
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad fördjupad 

månadsrapport per februari samt redovisar den till stadskontoret. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad fördjupad 

månadsrapport per februari samt redovisar den till stadskontoret. 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 41  
 
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kom-
munfullmäktige m.m. 2020 
Uan/2020:75   600  

Sammanfattning 
Nämnd ska två gånger varje år, till kommunfullmäktige, redovisa ej avgjorda 
uppdrag från kommunfullmäktige, som inte avgjorts inom ett år från det att för-
slagen väcktes i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 
Bilaga till tjänsteskrivelse, Förteckning redovisning av ej avgjorda ärenden 
som avser uppdrag från kommunfullmäktige, daterad 2020-03-02. 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 Föreliggande redovisning daterad 2020-03-02 godkänns och överläm-

nas till kommunstyrelsen. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING   
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Föreliggande redovisning daterad 2020-03-02 godkänns och överläm-
nas till kommunstyrelsen. 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 42  
 
Komplettering till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens dele-
gationsförteckning med anledning av viss smitta 
Uan/2020:91   600  

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen föreslår vissa kompletteringar till utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämndens delegationsförteckning med anledning av den pågåen-
de pandemin utifrån coronaviruset (SARS-CoV2). De föreslagna komplette-
ringarna är relaterade till att kunna möta olika följdverkningar med anledning 
av den pågående smittan.      

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2020-03-19 
Förslag till tillägg till nämndens delegationsförteckning 

Utbildningsförvaltningens förslag 
 I tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-18, föreslagna kompletteringar 

till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning 
godkänns och börjar gälla med omedelbar verkan  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 I tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-18, föreslagna kompletteringar 
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning 
godkänns och börjar gälla med omedelbar verkan  

 
 Ärendet tas med omedelbar justering. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 43  
 
Informationsärenden 
 
Information om C 
Skolläkare Jenny Lorefors informerar om nuläget kring Corona.  

Aktuellt från avdelningarna 
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om förvaltningens och kommu-
nens pandemiplanering: 
Förstärkt ledningsgrupp träffas varje morgon kl. 08.00. 
Förvaltningscheferna i kommunen träffas måndag, onsdag och fredag kl. 12.00. 
En operativ krisledningsstab för Ubf har bildats och träffas regelbundet.  
Presskonferens sker en gång per vecka med statsdirektör, socialdirektör och ut-
bildningsdirektör.  
Extern kommunikation sker via www.jonkoping.se och där finns information 
och frågor och svar samt ett uppdaterat nyhetsflöde. 
Intern kommunikation sker via vårt intranät där det finns en grupp för rektorer 
och andra chefer. Ett nyhetsbrev läggs upp dagligen.  

Arbetsmarknadschef Eva Dahl informerar att arbetet inför sommarjobb och fe-
riepraktik fortgår som vanligt men det är oroande få som har ansökt. Eventuellt 
kommer ansökningstiden att utökas.  

Kränkande behandlingar 
Ärendet utgår. 

Statistik om nyanlända 
Ärendet utgår. 

Svar på frågeställningar gällande medborgarförslag 
Ärendet utgår. 

Öppna jämförelser - Kolada 
Ärendet utgår. 

Punkterna Meddelanden och Anmälan om delegationsbeslut 
Ärendet utgår. 

Språkintroduktion lå 20/21 
Ärendet utgår. 

Svar på Deloittes rapport ”Systematiskt kvalitetsarbete inom introduk-
tionsprogrammet Jönköpings kommun” 
Ärendet utgår. 
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 44  
 
Kurser och konferenser 
Ärendet utgår 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 45  
 
Rapport från kurser, konferenser och programråd 
Ärendet utgår. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-23

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 46  
 
Övrigt 
 
Anmälan av delegationsbeslut avseende stängning av gymnasieskolor m.fl. 
verksamheter 
 
Vid dagens sammanträde anmäls följande ärenden fattade av nämndens ordfö-
rande 2020-03-17 utifrån av nämnden till ordföranden delegerade rätt att beslu-
ta i ärenden av brådskande natur:  

 Kommunens gymnasieskolor (exkl. gymnasiesärskoleverksamheten) 
övergår till distansundervisning/fjärrundervisning fr.o.m. 2020-03-18. 
Beslutet gäller tills vidare. 

 Med beaktande av och hänsynstagande till gällande avtal med externa 
utbildningsanordnare övergår kommunal vuxenutbildning till distansun-
dervisning/fjärrundervisning fr.o.m. 2020-03-18. Beslutet gäller tills vi-
dare. 

 Kommunens YH-utbildning i egen regi övergår till distansundervis-
ning/fjärrundervisning fr.o.m. 2020-03-18. Beslutet gäller tills vidare. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Redovisningen av ovanstående ordförandebeslut godkänns.
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