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§ 34

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 2011-0202--2011-03-07.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 35

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 201101-03- -2011-03-03.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes sign
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6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

7

§ 36

Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för
Trygghet och säkerhet
Uan/2011:15 010
Sammanfattning
En riskanalys har genomförts inför kommande handlingsprogram för Trygghet
och Säkerhet. Riskanalysen har översänts till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet daterad 2011
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2011-02-16
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-02-16 utgör
nämndens yttrande i ärendet.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2011-02-16 utgör
nämndens yttrande i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Satsning på informations- och kommunikationsteknik i de kommunala gymnasieskolorna för att utveckla elevers lärande
Gn/2010:124 612
Sammanfattning
För att utifrån ett pedagogiskt perspektiv styra upp satsningen på informationsoch kommunikationsteknik vid de kommunala gymnasieskolorna har ett särskilt
genomförandeprojekt startats. Projektet har fått i uppdrag att utarbeta en vision för
hur IKT kan nyttjas vid de kommunala gymnasieskolorna för att stödja, utveckla
och underlätta elevers lärande. Med förslaget ska även följa förslag till beskrivningar av de mål som ska användas för att följa upp resursanvändningen kopplat
till utvecklingen av elevernas resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-02-14
Visionsdokument för IKT
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Visionsdokument för IKT antas som stöd för planering och uppföljning i de
kommunala gymnasieskolorna.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Visionsdokumentet för IKT antas som stöd för planering och uppföljning i de
kommunala gymnasieskolorna.

Beslutet expedieras till:
Gymnasieenheterna

Justerandes sign
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§ 38

Yttrande över Trafiksäkerhetsprogram 2011-2015 för Jönköpings
kommun
Uan/2011:57 512
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av Stadsbyggnadskontoret beretts
möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen ”Trafiksäkerhetsprogram 20112015 för Jönköpings kommun”. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 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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§ 39

Skolledarprogrammet
Uan/2011:36 027
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. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om en målsättning att samtliga skolledare i
Jönköpings kommun har en vetenskaplig kompetens motsvarande magisternivå.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-15.
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2011-02-15.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– 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.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 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:
Gymnasiechefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Kvalitetsredovisning med verksamhetsberättelse 2010
Gn/2009:394 612
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 utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Godkänna kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 samt verksamhetsberättelse för budgetåret 2010.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Godkänna kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 samt verksamhetsberättelse för budgetåret 2010.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 41

Riktlinjer för introduktionsprogrammen i Gy2011
Uan/2011:43 612
Sammanfattning
Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft. För gymnasieskolans del innebär
detta bland annat att det individuella programmet förändras. De elever som ej är
behöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan erbjuds som tidigare
annan utbildning. I den nya gymnasieskolan är detta utformat i fem introduktionsprogram, som regleras av skollagen (SFS 2010:800) och gymnasieförordningen
(SFS 2010:2039).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-02-14
Tjänsteskrivelse bilaga 2011-02-14
Riktlinjer för introduktionsprogram för gymnasieskolor i Jönköpings kommun
med kommunal huvudman.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Riktlinjer för introduktionsprogrammen i Gy2011 för gymnasieskolor med
Jönköpings kommun som huvudman antas.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Riktlinjer för introduktionsprogrammen i Gy2011 för gymnasieskolor med
Jönköpings kommun som huvudman antas

Beslutet expedieras till:
Gymnasieenheterna
Studie- och yrkesvägledare grundskolan
Studie- och yrkesvägledare gymnasiet
Grundskolor med fristående huvudman i Jönköpings kommun

Justerandes sign
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§ 42

Samordning av APU/APL på vård- och omsorgsprogrammet
Uan/2011:42 612
Sammanfattning
På vård- och omsorgsprogrammet ska eleverna genomgå minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. För att anskaffa APU/APL-platser har Erik Dahlbergsgymnasiet, dit vård- och omsorgsprogrammet är förlagt för den kommunala gymnasieskolan, anställt en praktiksamordnare. För Landstinget, som svarar för merparten
av APU/APL-platser, är det mest praktiskt att kanalisera fördelningen av praktikplatser via en person. Samordningen av APU/APL-platser föreslås framöver också
omfatta fristående utbildningsanordnare med motsvarande behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbildningsförvaltningen, 2011-02-14.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Förslaget till samordning av APU/APL-platser godkänns.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Förslaget till samordning av APU/APL-platser godkänns.

Beslutet expedieras till:
ED
Chef VU-enheten
Plusgymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Jönköpings kommun
Uan/2011:79 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2011-03-08
Förslag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Drottning
Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign
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§ 43 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med
ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Yttrande över ansökan från Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:74 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Sjölins Gymnasium AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Sjölins gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Sjölins
Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 44 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 44 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Uan/2011:76 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Thorengruppen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 45 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 45 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:75 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Lärande i Östergötland AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Lärande i
Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 46 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 46 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Yttrande över ansökan från Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Uan/2011:87 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Didaktus skolor AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Didaktus skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Didaktus
Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 47 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 47 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Jönköpings kommun
Uan/2011:86 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 48 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 48 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Yttrande över ansökan från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun
Uan/2011:85 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Götalandssvetsteknik AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 49 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Yttrande över ansökan från Jönköpings kristna skolor om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:81 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Jönköpings kristna skolor
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Jönköpings kristna skolor om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Jönköpings
kristna skolor om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun:
”Skolan är idag verksam i Jönköpings kommun och det är vår bedömning att den
måttliga mängd elever de kan tänkas utöka med, och de program de söker, inte får
någon stor negativ inverkan vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt för andra
skolor verksamma i kommunen.”
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 50 forts.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”Skolan är idag verksam i Jönköpings kommun och det är vår bedömning att
den måttliga mängd elever de kan tänkas utöka med, och de program de söker,
inte får någon stor negativ inverkan vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt
för andra skolor verksamma i kommunen.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 51

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:90 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från
och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Hermods
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 51 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 51 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

40

§ 52

Yttrande över ansökan från Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:91 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Kitas gymnasium i Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 52 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 52 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Uan/2011:92 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Baggium
Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 53 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 53 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 54

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
– Hermods School of Business
Uan/2011:93 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från
och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Hermods
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 54 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 54 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 55

Yttrande över ansökan från Baggium utbildning AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Aneby
kommun
Uan/2011:94 619
Sammanfattning
Skolinspektionen har berett Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköping möjlighet att avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Baggium
utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Aneby kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse 2011-03-10.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-10 antas som yttrande
över ansökan från Baggium utbildning AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Aneby kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Baggium
Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Aneby kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21
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§ 55 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 55 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Aneby kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om nationellt
godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan
John Bauergymnasiet i Jönköpings kommun
Uan/2011:95 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Ultra Education AB om
godkännande som huvudman för en nationellt godkänd idrottsutbildning vid John
Bauergymnasiet i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-08.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en nationellt godkänd idrottsutbildning i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en nationellt godkänd idrottsutbildning i Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

53

§ 56 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 56 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Uan/2011:98 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-10.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-21

§ 57 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/
programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Uan/2011:99 619
Sammanfattning
Stadskontoret har berett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möjlighet att
avge yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Ultra Education AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/13.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens skrivelse med bilaga 2011-03-10.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-03-08 antas som
yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) för partigrupp M, KD, C och FP yrkar att följande får utgöra
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock behäftad med
brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med kraftigt fallande
elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu söker rätten till bidrag,
är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök kan det
innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 forts.
Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från
partigrupp M, KD, C och FP antaget.
Omröstning begärs.
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och FP röstar ja, den som
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Jacob Öberg (M)
Albert Åhs (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP)
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S)
Katja Öz (S)
Christer Roos (S)
Irada Söderberg (S)
Peter Jutterström (M)

X
X
X
X
X
X

Summa

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
4

0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nejröster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och FP.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Följande utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över ansökan:
”De samverkande majoritetspartierna i Jönköping är i grunden positiva till
friskolor och anser att de bidrar till mångfald och valfrihet, och är ett viktigt
komplement till den kommunala skolan. Den föreliggande ansökan är dock
behäftad med brister. Se förvaltningens anmärkningar. I kombination med
kraftigt fallande elevunderlag de närmaste åren, och att allt fler friskolor nu
söker rätten till bidrag, är det stor risk att detta slår såväl ekonomiskt som organisatoriskt mot skolor, såväl kommunala som friskolor, som idag är verksamma i kommunen.
Andelen elever som väljer friskolor i kommunen är idag under 20 %. Med ytterligare utbildningsanordnare inom ramen för oförändrad andel friskolesök
kan det innebära, att flera friskolor riskerar bli så små att den pedagogiska miljön påverkas samt att de ekonomiska förutsättningarna blir mycket ansträngda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 forts.
Det är med anledning av ovanstående svårigheter som vi vill markera vår
tveksamhet. I det fall skolinspektionen ändå godkänner ansökan är skolan/programmen givetvis välkommen/välkomna.”
Reservationer
Partigrupp S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Informationsärenden
Rapport från kurser och konferenser
Ordförande Peter Jutterström (M) informerar om att presidiet har deltagit i en presidie- och skolchefsträff i Sävjö samt att presidiet har haft diskussioner med de
samverkande kommunerna Habo, Aneby, Mullsjö och Vaggeryd.
Vettergymnasiet
Skoljurist Monica Andersson redogör för Skolinspektionens beslut om anmälan
angående skolsituationen vid Vettergymnasiet i Jönköpings kommun. Ordförande
Peter Jutterström (M) begär att skoljuristen via mejl till nämndens ledamöter skall
vidarebefordra ytterligare information i ärendet då sådan föreligger från Skolinspektionen.
Rapport från skolkonferenser och programråd
Johanna Nilsson (C) lämnar rapport från ett programråd på Hotell- och restaurangprogrammet på Bäckadalsgymnasiet och från en skolkonferens på Per Brahegymnasiet.
Katja Öz (S) informerar om en skolkonferens på Bäckadalsgymnasiet. Hon ställer
också en fråga om utbildningsmässan skall anordnas även i fortsättningen. Gymnasieenheten får i uppdrag att till aprilmötet ta fram uppgifter om vad det kostar
att anordna mässan på Elmia eftersom Folkets Park i Huskvarna har blivit för litet.
Kjell Olsson (KD) rapporterar från ett programråd på Barn- och fritidsprogrammet
på Sandagymnasiet och Saddia Hidalgo-Larsson (KD) från Byggprogrammet på
Bäckadalsgymnasiet och från Junevux.
Bodil Käll (C) och Pär Hjärtkvist (S) lämnar rapport från konferensbesök på
Sandagymnasiet och Emma Hultman (C) från skolkonferens på Erik Dahlbergsgymnasiet.
Eftersom flera ledamöter vid skolbesök har stött på att det råder oklarheter kring
måltidsersättning vid APU får gymnasieenheten i uppdrag av ordförande Peter
Jutterström (M) att ta fram fakta i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Kurser och konferenser
Uan/2011:78 027
E-förvaltning – så enkelt som möjligt för så många som möjligt
Jönköpings kommun inbjuder till en e-dag den 12 maj 2011 i Jönköping.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Intresserade anmäler sig själva till kursen via webben.
ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom – vad är vad?
Regionförbundet i Jönköpings län inbjuder till en föreläsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den 3 maj 2011 i Jönköping.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Två från majoriteten och två från minoriteten erbjuds möjligheten att gå på
föreläsningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Övriga frågor
Ordförande Peter Jutterström (M) meddelar att nästa nämndsammanträde kommer
att äga rum på AMA, Arbetsmarknadsavdelningen.
Ordförande Peter Jutterström (M) aktualiserar att det är hög tid att planera för
nämndens skolbesök på de kommunala ungdomsgymnasierna under våren och
att minnesanteckningar från föregående års skolbesök ska skickas till nämndens
ledamöter inför besöken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

