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Övriga närvarande: 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Hans Blomqvist, internkonsult  
Marie Söderberg, personalchef, närvarande §§ 41-48 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad 
Susanne Törnvall, chef barn och elevhälsoenheten, närvarande §§ 41-48 
Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef, närvarande §§ 41-45 
Peter Karlsson, chef administrations- och utredningsenheten, närvarande §§ 41-48 
Per Johnson, gymnasiechef, närvarande §§ 41-42 
Anders Rickman, biträdande rektor Bäckadalsgymnasiet, närvarande §§ 41-42 
Magnus Boström, rektor Bäckadalsgymnasiet, närvarande §§ 41-42 
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Stefan Pirard, internkonsult, närvarande §§ 41-42 
Kerstin Birgersson, närvarande §§ 41-42 
Krister Bengtsson, utredare, närvarande §§ 41-53 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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§ 41 

Förändring av ärendelistan 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden Bengt Regné (M) meddelar att ärende 7, ”Inrättande av ny tjänst 
som rektor vid vuxenutbildningsenheten” utgår. 
 
Dagordningen godkänns. 
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§ 42 
 

Informationsärenden 
 
Planering för etablering av beviljade YH-utbildningar 
Per Johnson, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet och Anders Rickman, 
biträdande rektor informerar om de planerade etableringarna av yrkes- 
högskoleutbildningarna på Bäckadalsgymnasiet. 
 
ANDT-enkät 
Mattias Ågren, barn- och elevombud redovisar resultatet av den 
enkätundersökning som genomförts om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Under hösten 2015 har samtliga elever i grundskolan årskurs 7-9 samt 
gymnasiet år 2 i Jönköpings kommun fått möjlighet att besvara enkäten.  
 
Sommarskola och sommarlovsaktiviteter 2016 
Stefan Pirard, internkonsult informerar om sommarskola och 
sommarlovsaktiviteter 2016.  Projektet är ett samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen och finansieras via 
statsbidrag. Sommarskolan 2016 kommer bedrivas under åtta veckor, syftet är 
att främja integration och skapa kontaktytor mellan barn och ungdomar med 
olika bakgrund. 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2015 
Susanne Törnvall, chef barn och elevhälsoenheten och Kerstin Birgersson, 
skolsköterska med medicinskt ledningsansvar informerar om 
patientsäkerhetsberättelsen och elevhälsans medicinska del för 2015.  Målet är 
att säkerställa en god och säker vård, så likvärdig som möjligt för alla barn och 
ungdomar på kommunens skolor i Jönköping. 
 
Kränkande behandling, statistik 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad, informerar om aktuell 
statistik för kränkande behandling.  
 
Rapport från kurser, konferenser och Programråd 
Kjell Olsson (KD) och Katja Öz (S) rapporterar från sitt besök vid det 
industritekniska programmet vid Bäckadalsgymnasiet.  
 
Aktuellt från enheterna 
Ekonomi 
Göran Isberg, utbildningsdirektör informerar om att han träder in som t.f 
ekonomichef under perioden 11 april-8 augusti tills ny ekonomchef är på plats.  
Vidare informeras om att arbete med verksamhets- och investeringsplan (VIP) 
pågår.   
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Forts § 42 
 
 
Personal 
Marie Söderberg, personalchef, informerar om att det nya personalsystemet 
införts. Vidare besvarar personalchefen frågor kring den pågående 
löneöversynen. 
 
Administrations- och utredningsenheten 
Peter Karlsson, chef administrations- och utredningsenheten informerar om 
rekryteringar inom utbildningsförvaltningen. Bland annat har Mats Sesö 
påbörjat sin anställning som ny säkerhetsstrateg på förvaltningen. 
 
Utbildning och arbetsmarknad 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad informerar bl.a. om att den 
preliminära antagningen till gymnasiet hösten 2016 är avslutad. Slutligt 
antagning sker i juni. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef, informerar om 
arbetsmarknadsavdelningens arbetslag för naturvård för personer med 
funktionsnedsättning.  En utredning har genomförts om att minst fyra arbetslag 
kan organiseras i kommunen, inklusive de två som redan finns etablerade. 
 
Utbildningsdirektören  
Göran Isberg, utbildningsdirektör, informerar om att rekrytering av ny chef till 
utvecklings- och kvalitetsenheten pågår. 
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§ 43 

Meddelanden 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2016-03-08—2016-04-01   
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut  

 Redovisningen av meddelanden godkänns.  
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§ 44 

Anmälan om delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
2016-003-15—2016-04-08. 
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut  

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  
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§ 45 
 
 
Utredning av utökning av arbetslag för naturvård i kommunen  
Uan/2016:52 034  
 
Sammanfattning  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag från VIP 2016-2018 
att utreda hur minst fem arbetslag för naturvård kan organiseras i kommunen. 
Utredningen visar att det finns behov av ytterligare två arbetslag inom 
naturvård, förutom de två som redan finns organiserade.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-30  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Förslag till kommunfullmäktige  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inrätta 
ytterligare två naturvårdslag om totalt 16 personer  

 Aktuell målgrupp för tillkommande naturvårdslag är i första hand 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
och där personen samtidigt uppbär försörjningsstöd  

 I aktuell målgrupp kan även innefattas personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där 
personen löper risk bli beroende av försörjningsstöd och där statliga 
eller kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomförts men inte 
lett till att personerna fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden  

 För driften av de två nya föreslagna naturvårdslagen tillförs 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett belopp om 3,0 mnkr på 
årsbasis  

 För uppstart av de två nya föreslagna naturvårdslagen tillförs 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden ett engångsbelopp om 0,3 
mnkr  

 De två befintliga naturvårdslagen föreslås permanentas varvid 3,0 mnkr 
tillförs utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. budget 2017  

 Genomförd utredning godkänns och uppdraget förklaras avslutat.  
 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
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Forts. § 45 
 
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige  
 

 Ytterligare två naturvårdslag om totalt 16 personer inrättas 
 Aktuell målgrupp för tillkommande naturvårdslag är i första hand 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
och där personen samtidigt uppbär försörjningsstöd  

 I aktuell målgrupp kan även innefattas personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och där 
personen löper risk bli beroende av försörjningsstöd och där statliga 
eller kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomförts men inte 
lett till att personerna fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden  

 För driften av de två nya föreslagna naturvårdslagen tillförs ett belopp 
om 3,0 mnkr på årsbasis  

 För uppstart av de två nya föreslagna naturvårdslagen tillförs ett 
engångsbelopp om 0,3 mnkr  

 De två befintliga naturvårdslagen föreslås permanentas varvid 3,0 mnkr 
tillförs utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m. budget 2017  

 Genomförd utredning godkänns och uppdraget förklaras avslutat.  
  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 
 
 
Tillsättning av ekonomichef vid utbildningsförvaltningen   
Uan/2016:67 661  
 
Sammanfattning  
Tjänsten som ekonomichef vid utbildningsförvaltningen har varit externt utlyst. 
Sammanlagt har 21 personer visat sitt intresse för tjänsten. Fyra personer 
intervjuades, varav en återtog sin ansökan. Därmed kvarstod slutligen tre 
kandidater: Pernilla Persson, Anna-Gun Grännö och Lena Edström.  
Efter en sammanvägd bedömning och samverkan med de fackliga parterna 
föreslås Pernilla Persson erbjudas tjänsten.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse 2016-03-22  
Bilaga 1 Sökandeförteckning  
Bilaga 2 Meritsammanställningar  
 
Förslag till Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

 Pernilla Persson tillsvidareanställs som ekonomichef vid 
utbildningsförvaltningen  

 Tillträde sker enligt överenskommelse med personalchef  
 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Pernilla Persson tillsvidareanställs som ekonomichef vid 
utbildningsförvaltningen  

 Tillträde sker enligt överenskommelse med personalchef  
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Pernilla Persson 
Personalchef 
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§ 47 
 
 
Motion om avgiftsfri skola i Jönköpings kommun  
Uan/2016:9 600  
 
Sammanfattning  
Anna Carlsson (S) och Britt-Marie Glaad (S) anför i motion den 15 december 
2015 att barn och elever i ekonomisk utsatthet utsätts för ytterligare 
påfrestningar när skolan tar ut avgifter av olika slag. Motionärerna skriver att 
det enligt rådande lagstiftning får förekomma enstaka inslag som kan medföra 
en obetydlig kostnad för eleverna, men att det inte finns någon fastslagen 
definition av vad en obetydlig kostnad är. Detta ger utrymme för tolkningar på 
den enskilda skolenheten. Mot bakgrund av detta föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att ta fram tydliga riktlinjer som gör Jönköpings 
kommuns skolor verkligt avgiftsfria.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om avgiftsfri skola, inkommen 2015-12-15.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-16.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra 
nämndens yttrande över motionen. 

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Protokollsanteckning 
Carina Sjögren (S) för partigrupp S och MP vill få följande antecknat i 
protokollet  
 
”Jönköpings kommunfullmäktige har tagit ett beslut om att följa 
barnkonventionen och att i de ärenden som rör barn göra en 
barnkonsekvensanalys. Syftet är givetvis att undvika att ta beslut som får 
negativa konsekvenser för våra barn och unga.  
Denna motions syfte är att sätta barnet/eleven i centrum. I sitt utlåtande väljer 
dock förvaltningen att beskriva hur skollagen ser ut. Perspektivet blir rektorns 
istället för det ekonomiskt utsatta barnets/elevens och ingen analys görs. Om vi 
i kommunen menar allvar med att sätta barnet i centrum för våra beslut kan vi 
inte annat än att bifalla motionen och avskaffa alla typer av avgifter i 
Jönköpings kommuns skolor.” 
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Forts § 47 
 
 
Yrkanden 
Carina Sjögren (S) för partigrupp S och MP yrkar att  motionen ska bifallas. 
Bengt Regné (M) för partigrupp M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från 
partigrupp M, KD, C och L antaget. 
Omröstning begärs. 
 
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och L röstar ja den som 
yrkar att motionen ska bifallas röstar nej. 
 
Omröstningsresultat    
Ledamot Ja Nej Avstår 
Fredrik Nordenankar (M) X   
Gabriella Lönn (KD) X   
Carl-Johan Lundberg (M) X   
Bertil Rylner (L) X   
Carina Sjögren (S)  X  
Irada Söderberg (S)  X  
Katja Öz (S)  X  
Amir Crnic (S)  X  
Agneta Svennebring (MP)  X  
Michael Zander (SD) X   
Bengt Regné (M) X   
    
Summa 6 5 0 
    
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-
röster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och L 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör nämndens 
yttrande över motionen 

 
Reservationer 
Partigrupp S och MP reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 
 
 
Investeringsbudget i Verksamhets- och investeringsplan (VIP)    2017-2019  
Uan/2016:65 041  
 
Sammanfattning  
Investeringsbudgeten i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-2019 
bereds som en separat process som tidsmässigt ligger tidigare än övriga delar 
av VIP och den omfattar fem år, 2017-2021. Utbildningsförvaltningen har i 
särskild handling upprättat förslag till investeringsbudget och -plan för VIP 
2017-2019.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-18.  
Utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget och -plan för åren 
2017-2021 i VIP 2017-2019.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Upprättat förslag till investeringsbudget- och plan för åren 2017-2021 i 
Verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 godkänns och 
överlämnas till budgetberedningen.  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Carina Sjögren (S) informerar om att partigrupperna S och MP avstår från 
delaktighet i beslutet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Upprättat förslag till investeringsbudget- och plan för åren 2017-2021 i 
Verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 godkänns och 
överlämnas till budgetberedningen.  

 
Reservationer 
Partigrupp S och MP reserverar sig mot beslutet. 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 49 
 
 
Synpunkter på förslag till reviderat Alkohol- och drogpolitiskt pro-
gram för Jönköpings kommun  
Uan/2016:50 646  
 
Sammanfattning  
Stadskontoret har upprättat ett förslag till reviderat Alkohol- och drogpolitiskt 
program för Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen, genom kommunalråd 
Andreas Sturesson, har översänt förslaget till kommunens nämnder för 
synpunkter. I ärendet redovisas utbildningsförvaltningens förslag till nämnden 
om synpunkter att lämna på förslaget.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-03-18 
Skrivelse, daterad 2016-02-22, från kommunalråd Andreas Sturesson om 
inhämtande av nämndernas synpunkter på förslag till Alkohol- och 
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad         
2016-03-18, får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
synpunkter i ärendet  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad         
2016-03-18, utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
synpunkter i ärendet  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50 
 
 
Yttrande över ansökan från Skandinaviska Trä och Möbelakademin 
AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola i Nässjö kommun  
Uan/2016:45 612  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande översänt av Skolinspektionen remitterad ansökan, Dnr 32-2016:621 
från Skandinaviska Trä och Möbelakademin AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fri-stående gymnasieskola i Nässjö 
kommun från och med läsåret 2017/2018. En etablering av Skandinaviska Trä 
och Möbelakademin AB i Nässjö med föreslagen inriktning påverkar inte 
situationen i Jönköping negativt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens remiss daterad 2016-02-22, avseende ansökan från 
Skandinaviska Trä och Möbelakademin AB om godkännande som huvudman 
av fristående gymnasieskola i Nässjö kommun.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-21.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens synpunkter i ärendet 

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens synpunkter i ärendet 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 51 
 
 
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Jönköpings kommun  
Uan/2016:49 619  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande översänt av Skolinspektionen remitterad ansökan, Dnr 32-2016:1113 
från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig gymnasieskola i Jönköping från och med läsåret 2017/2018.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens remiss daterad 2016-02-23, avseende ansökan från 
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga och underbilagor, 
daterad 2016-03-17.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Bilaga till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor får utgöra 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet.  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Bilaga till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor utgör utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 52 
 
 
Yttrande över ansökan från Praktiska gymnasiet i Jönköping om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun  
Uan/2016:42 619   
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande översänt av Skolinspektionen remitterad ansökan, Dnr 32-2016:612  
från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
befintlig gymnasieskola vid Praktiska gymnasiet i Jönköping från och med 
läsåret 2017/2018.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens remiss daterad 2016-02-22, avseende ansökan från 
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga och underbilagor, 
daterad 2016-03-16.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Bilaga till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor får utgöra 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet.  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Bilaga till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor utgör utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53 
 
 
Yttrande över ansökan från Thoren Business School om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Jönköpings kommun   
Uan/2016:41 619   
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande översänt av Skolinspektionen remitterad ansökan, Dnr 32-2016:805  
från Thoren Business School om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och 
med läsåret 2017/2018.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2016-02-19, avseende ansökan från Thoren 
Business School om godkännande som huvudman för nyetablering av en fri-
stående gymnasieskola i Jönköpings kommun.  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga och underbilagor, 
daterad 2016-03-10.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Bilagan till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor får utgöra 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet.  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Bilagan till tjänsteskrivelse inklusive underbilagor utgör utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 54 
 
 
Gymnasieskolornas organisation – Läsåret 2016/2017  
Uan/2016:79 639  
 
Sammanfattning  
Det totala antalet platser gällande gymnasieskolornas organisation, tas av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den 13 juni 2016. Beslut måste dock 
ske, före nämndens möte i juni avseende nedanstående program, med 
anledning av skolornas behov av planering inför läsåret 2016/2017. Sedan ett 
antal år tillbaka har tomplatsersättning på det Industritekniska programmet 
utgått till Bäckadalsgymnasiet med anledning av för få sökande till 
programmet. De senast två årens sökperioder har även visat få sökande till det 
Humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet. Det har inte tidigare 
ansökts om någon tomplatsersättning till det Humanistiska programmet.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23  
Underlag med ekonomisk beräkning, gällande det Industritekniska 
programmet, från Bäckadalsgymnasiet, daterad 2016-03-24. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 
Bäckadalsgymnasiets begäran om tomplatsersättning på det 
Industritekniska programmet, upp till 32 platser.  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Per 
Brahegymnasiets begäran om tomplatsersättning på det Humanistiska 
programmet, upp till 26 platser. 

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden 
Bengt Regné (M) partigrupp M, KD, C och L, uttalar och yrkar följande: 

 Tomplatsersättning på det industritekniska programmet på 
Bäckadalsgymnasiet uppgår till 75% av full ersättning, 
tomplatsersättning ges dock ej för platser som kan utnyttjas av 
introduktionselever. 

 Tomplatsersättning på det humanistiska programmet på 
Brahegymnasiet uppgår till 50 % av full ersättning, tomplatsersättning 
ges dock ej för platser som kan utnyttjas av introduktionselever. 

 
Carina Sjögren (S) för partigrupp S och MP yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts § 54 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från 
partigrupp M, KD, C och L antaget. 
Omröstning begärs. 
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och L röstar ja, den som 
bifaller yrkandet från partigrupp S och MP röstar nej. 
 
Omröstningsresultat    
Ledamot Ja Nej Avstår 
Fredrik Nordenankar (M) X   
Gabriella Lönn (KD) X   
Carl-Johan Lundberg (M) X   
Bertil Rylner (L) X   
Carina Sjögren (S)  X  
Irada Söderberg (S)  X  
Katja Öz (S)  X  
Amir Crnic (S)  X  
Agneta Svennebring (MP)  X  
Michael Zander (SD) X   
Bengt Regné (M) X   
    
Summa 6 5 0 
    
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-
röster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, C och L 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Tomplatsersättning på det industritekniska programmet på 
Bäckadalsgymnasiet uppgår till 75% av full ersättning, 
tomplatsersättning ges dock ej för platser som kan utnyttjas av 
introduktionselever. 

 Tomplatsersättning på det humanistiska programmet på Per 
Brahegymnasiet uppgår till 50 % av full ersättning, tomplatsersättning 
ges dock ej för platser som kan utnyttjas av introduktionselever. 

  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Reservationer 
Partigrupp S och MP reserverar sig mot beslutet. 
 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts § 54 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Chef Per Brahegymnasiet  
Chef Bäckadalsgymnasiet  
Rektor för Industriprogrammet, BD  
Rektor för Humanistiska programmet, PB  
Chef Utbildning och Arbetsmarknad  
Ekonomienheten, UBF 
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§ 55 
 
 
Ledamöter i Visingsö Skolegodsfond  
Uan/2016:104 
 
Sammanfattning  
Tjänstemän från utbildningsförvaltningen finns representerade i Stiftelsen 
Visingsö Skolegodsfond, styrelse. Ersättare för ordinarie ledamöter är idag 
förvaltningens ekonomichef, Jane Ydman. Jane Ydman slutar sin anställning 
vid Utbildningsförvaltningen under april månad 2016. Med anledning av skifte 
av ekonomichef behöver ny ersättare utses.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillträdande 
ekonomichef Pernilla Persson, utses som ersättare i Stiftelsen Visingsö 
Skolegodsfonds styrelse  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Pernilla Persson, tillträdande ekonomichef utses som ersättare i 
Stiftelsen Visingsö Skolegodsfonds styrelse  

 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Chef, Per Brahegymnasiet  
Chef Utbildning och Arbetsmarknad  
Stiftelsen Visingsö Skolegodsfond  
Ekonomienheten, UBF 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56 
 
 
Organisation för kommunala aktivitetsansvaret – KAA  
Uan/2016:66 039  
 
Sammanfattning  
Den 1 januari 2015 förtydligades kommunernas ansvar och skyldighet gällande 
ungdomar som vare sig arbetar, studerar eller har annan sysselsättning. 
Förändringen i skollagen innebär att det tidigare informationsansvaret (KIA) 
har övergått till aktivitetsansvar (KAA) I olika utredningar har det lyfts fram att 
det kommunala aktivetsansvaret för ungdomar behöver utvecklas. 
Utbildningsförvaltningen saknar idag en organisation som förmår att hantera de 
idag ca 700 ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Ett stort behov 
föreligger om att skapa en organisation för det kommunala aktivitetsanvaret 
(KAA).  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-21. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens förslag om att skapa en organisation för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA).  

 
MBL-behandling  
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens förslag om att skapa en organisation för det 
kommunala aktivitetsansvar (KAA) godkänns.  

 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Ekonomienheten  
Chef utbildning och arbetsmarknad  
Gymnasiechefer, ED, PB, SA och BD  
Arbetsmarknadsavdelningen  
Ung Arena 
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§ 57 
 
 
Övrigt 
 
Verksamhetsbesök 
Carina Sjögren (S) anmäler att partigrupp S och MP kommer att göra 
verksamhetsbesök på Vuxenutbildningsenheten. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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