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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Rumlaborg, Stadshuset Huskvarna kl. 09:00 –17:40, lunch 11.50-12.50
Beslutande Carina Sjögren (S), ordf.

Johnny Hartwig (S)
Katja Öz (S)
Hans Holtz (S)
Göran Bäckstrand (C)
Bertil Rylner (L), till kl. 17.20 § 26
Ingrid Forsberg (S), ersättare för Bertil Rylner kl. 17.20-17.40, § 26-29
Mattias Oscarsson (KD), ersättare för Gabriella Lönn (KD) 
Kjell Olsson (KD), till kl. 17.20, § 26
Björn Andersson (SD), ersättare för Kjell Olsson kl. 17.20-17.40 § 26-29
Kamran Sairafi (M)
Lena Hedell (M), ersättare för Daniel Engström (M)
Bengt Andersson (SD)     

Närvarande ersättare Amir Crnic (S) till kl. 15.00
Ingrid Forsberg (S), ersättare kl. 09.00-17.20, beslutande 17.20-17.40
Ola Olsson (C)
Agneta Fransson (MP)
Mats Svensson (V)
Daniel Ihreborn (M) till kl. 16.20
Björn Andersson (SD), ersättare kl. 09.00-17.20, beslutande 17.20-17.40

      

Utses att justera Kamran Sairafi Justerare 2

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna 2020-03-03 Paragrafer  15-29

Underskrifter Sekreterare
Camilla Ljungkvist

Ordförande
Carina Sjögren

Justerande
Kamran Sairafi Justerare 2 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-24

Datum för anslags uppsättande 2020-03-04 Datum för anslags nedtagande 2020-03-26

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna

Underskrift
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Göran Isberg, utbildningsdirektör
Marie Söderberg, chef HR-avdelningen
Pernilla Persson, chef ekonomiavdelningen
Susanne Törnvall, chef utvecklingsavdelningen
Marie Wettermark, chef gymnasium och vuxnas lärande
Camilla Wetterö, bitr. chef gymnasium och vuxnas lärande, del av tid
Claes Tidanå, chef samordningsavdelningen
Eva Lund, chef AMA
Anicka Svenningson, chef vuxenutbildningsenheten
Anders Rickman, enhetschef yrkeshögskolan Jönköping, § 26
Ulf Andersson, gymnasiechef Sandagymnasiet, § 26
Oskar Cronodahl, gymnasiechef Per Brahegymnasiet, § 26
Per-Olof Johansson, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet, § 26
Henrik Natt och Dag, gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet, § 26
Hans Blomqvist, internkonsult, § 19
Krister Bengtsson, utredare, § 22
Cecilia Klyver, kvalitetsutvecklare, § 23
Kerstin Birgersson, enhetschef elevhälsoenheten, § 25
Sven Rydell, chef näringslivsavdelningen, § 26
Marie Solberg, näringslivsutvecklare, § 26
Helén Petersson Lundgren, barn- och elevombud, § 26
Andreas Holm, rektor Per Brahegymnasiet, § 26
Mari-Ann Isaksson, samordnare särskolan, § 26
Camilla Ljungkvist, nämndsekreterare
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehåll Sida

Godkännande av dagordning

Upprop

Protokollets justering

§ 15 Meddelanden 5

§ 16 Anmälan om delegationsbeslut 6

§ 17 Verksamhetsberättelse 2019 inklusive budget och resul-
tatfond

Uan/2018:96

7

§ 18 Attestlista 2020
Uan/2019:109

8

§ 19 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsför-
teckning

Uan/2019:11

9

§ 20 Yttrande över samverkan fysisk, psykisk och social hälsa - 
barn och unga i Jönköpings kommun, handlingsplan 2020-
2023

Uan/2019:411

10

§ 21 Yttrande över medborgarförslag om att utreda möjligheten 
att sammanställa statistik på barn och ungdomar som för-
svinner utomlands av hedersrelaterade orsaker

Uan/2019:383

11 - 13

§ 22 Uppdrag att utreda möjligheten att i egen regi bedriva vux-
enutbildning för att klara framtida kompetensförsörjning.

Uan/2020:10

14 - 15

§ 23 Utredningsuppdrag - Förutsättningar och konsekvenser av 
integrering   av gymnasieköken till Utbildningsförvalt-
ningens kostorganisation.

Uan/2019:99

16 - 18

§ 24 Programutbud på kommunens gymnasieskolor läsåret 
2020/2021  - Humanistiska programmet på Per Brahegym-
nasiet

Uan/2020:23

19

§ 25 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska in-
sats 2019

Uan/2020:39

20

§ 26 Informationsärenden 21 - 22

Information från Näringslivsavdelningen ang. etablering 
av Teknikcenter

Aktuellt från avdelningarna
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kränkande behandling

Statistik om nyanlända

Årsbokslut gymnasieskolorna

Information om IB-programmet på Per Brahegymnasiet

Status grund- och gymnasiesärskolan, elever/platser

Yrkeshögskolan, lokaler

Utredning om stöd till gymnasiesärskolans elever

Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetsmarknadspolitisk rapport

§ 27 Kurser och konferenser 23

§ 28 Rapport från kurser, konferenser och programråd 24

§ 29 Övrigt 25
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 

Meddelanden

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 
2020-01-06—02-04

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Redovisningen av meddelanden godkänns.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 

Anmälan om delegationsbeslut

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2019-12-22—2020-02-07

Kamran Sairafi (M) för fram att finansiering alltid ska finnas med på ansökningar 
om resor utanför Norden.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

6



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 17 

Verksamhetsberättelse 2019 inklusive budget och resultatfond
Uan/2018:96   041 

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen 2019 för Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden är 
en sammanställning av resultatet för 2019 samt de utvecklingsinsatser som det, 
utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete, har arbetats med under året. Berättelsen 
innefattar också årets ekonomiska resultat samt förslag till fördelning av resul-
tatfond.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30
Verksamhetsberättelse 2019, bilaga till tjänsteskrivelse
2019 års bokslut, resultatfond, bilaga till Verksamhetsberättelse 2019

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 Verksamhetsberättelse 2019 inklusive bilagan ”2019 års bokslut, resul-
tatfond” godkänns under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
2019 års nettoresultat till resultatfond.

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Verksamhetsberättelse 2019 inklusive bilagan ”2019 års bokslut, resul-

tatfond” godkänns under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
2019 års nettoresultat till resultatfond.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp UBF
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 18 

Attestlista 2020
Uan/2019:109   041 

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter samt behö-
righetsattestanter för 2020 vilket överlämnas till utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden för godkännande.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-03.
Förteckning över beslutsattestanter i Proceedo.

Utbildningsförvaltningens förslag
 Upprättad förteckning över beslutsattestanter i Proceedo samt övriga at-

testanter enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns.

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Upprättad förteckning över beslutsattestanter i Proceedo samt övriga at-

testanter enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Kommunrevisionen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning
Uan/2019:11   002 

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad delegationsför-
teckning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. De föreslagna föränd-
ringarna föreslås träda i kraft per 2020-03-01. 

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2020-01-28
Upprättat förslag till reviderad delegationsförteckning för nämnden

Utbildningsförvaltningens förslag
 Upprättat förslag till delegationsförteckning fastställs och börjar gälla 

från den 1 mars 2020.

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Upprättat förslag till delegationsförteckning fastställs och börjar gälla 

från den 1 mars 2020.

Beslutet expedieras till:
Publiceras på Intranätet

9



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 

Yttrande över samverkan fysisk, psykisk och social hälsa - barn och 
unga i Jönköpings kommun, handlingsplan 2020-2023
Uan/2019:411   624 

Sammanfattning
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) har överlämnat för-
slag till handlingsplan för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa – barn 
och unga i Jönköpings kommun. Handlingsplanen gäller samverkan mellan 
Jönköpings kommun och Region Jönköpings län kring barn och unga. I förelig-
gande tjänsteskrivelse redovisas utbildningsförvaltningens förslag till yttrande 
över handlingsplanen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-29
Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kom-
mun, handlingsplan 2020-2023
SBU:s remiss, daterad 2019-12-02

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och ar-

betsmarknadsnämndens yttrande över förslag till handlingsplan 2020-
2023 samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jön-
köpings kommun

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkanden
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag. 
Kamran Sairafi (M) yrkar för M och KD bifall till utbildningsförvaltningens 
förslag. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och ar-

betsmarknadsnämndens yttrande över förslag till handlingsplan 2020-
2023 samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jön-
köpings kommun

Beslutet expedieras till:
Lisa Stark, processamordnare, Utbildningsförvaltningen
Caroline Törnkvist, processamordnare, Socialförvaltningen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 

Yttrande över medborgarförslag om att utreda möjligheten att sam-
manställa statistik på barn och ungdomar som försvinner utomlands 
av hedersrelaterade orsaker
Uan/2019:383   000 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag om att utreda möjlighe-
ten att sammanställa statistik på barn och ungdomar som försvinner utomlands 
av hedersrelaterade orsaker till bland annat utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
2020-03-15. I föreliggande tjänsteskrivelse lämnas förslag till yttrande över 
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-17
Medborgarförslag från Björn Andersson, daterad 2019-11-15
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2019-11-15

Utbildningsförvaltningens förslag
 Yttrandet över medborgarförslaget om att utreda möjligheten att sam-

manställa statistik på barn och ungdomar som försvinner utomlands av 
hedersrelaterade orsaker lämnas till kommunstyrelsen i enlighet med ut-
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar för koalition för Jönköping bifall till ut-
bildningsförvaltningens förslag. 
Bengt Andersson (SD) yrkar för SD bifall till medborgarförslaget. 
Kamran Sairafi (M) yrkar för M och KD bifall till medborgarförslaget.

Ordförande Carina Sjögren (S) ställer yrkandena under proposition och finner 
förslaget från koalition för Jönköping antaget. 

Omröstning begärs
Den som bifaller yrkandet från koalition för Jönköping röstar Ja.
Den som bifaller yrkandet från SD, M och KD röstar Nej.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Carina Sjögren (S) 1
Johnny Hartwig (S) 1
Katja Öz (S) 1
Hans Holtz (S) 1
Göran Bäckstrand (C) 1
Bertil Rylner (L) 1
Mattias Oscarsson (KD) 1
Kjell Olsson (KD) 1
Kamran Sairafi (M) 1
Lena Hedell (M) 1
Bengt Andersson (SD) 1

Summa 6 5

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 6 ja-röster och 5 nej-
röster godkänt yrkandet från koalition för Jönköping. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Yttrandet över medborgarförslaget om att utreda möjligheten att sam-

manställa statistik på barn och ungdomar som försvinner utomlands av 
hedersrelaterade orsaker lämnas till kommunstyrelsen i enlighet med ut-
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från M och KD:
Medborgarförslaget går helt i linje med ett av de uppdrag från Moderaterna och 
Kristdemokraterna som behandlades, och avslogs, vid nämndens sammanträde 
i december. Därför anser vi givetvis att detta medborgarförslag är bra och yrkar 
bifall.
Vi har dock synpunkter på delar av innehållet i förvaltningens svar. Utbild-
ningsförvaltningen säger å ena sidan att de inte kan leverera något statistiskt 
underlag gällande antal barn och ungdomar som blir bortgifta under loven. 
Samtidigt skriver de i sitt yttrande: ”Utbildningsförvaltningen bedömde att nu-
varande rutiner för uppföljning av elever som saknas vid terminsstart är till-
räckliga och att det därför inte finns skäl för uppdraget att förverkligas.”
Vi finner det högst anmärkningsvärt att Utbildningsförvaltningen inte finner 
tillräckliga skäl till att föra denna statistik i ljuset av deras uttalade engagemang 
i arbetet mot hedersförtryck och våld.
Vidare påstås det i tjänsteskrivelsen att det Nationella Kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck genomför en nationell kartläggning i frågan 
för att få en helhetsbild från alla kommuner. Enligt deras sakkunniga stämmer 
inte detta. Deras kartläggning behandlar endast ett fåtal kommuner och inte he-
la landet. 
Det är noterbart att i andra prioriterade områden, såsom frånvaro, betyg, avkla-
rad gymnasieexamen, utgör statistiskt underlag och uppföljning av dessa själva 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

grunden i det långsiktiga arbetet. Men när det kommer till arbetet mot he-
derskultur ser förvaltningen inte några skäl till att ha ett statistiskt
underlag. Detta sätt att agera är inte konsekvent med påståendet att förvaltning-
en tar arbetet mot hederskultur på största allvar.

Reservationer
Reservation från M, KD och SD.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 

Uppdrag att utreda möjligheten att i egen regi bedriva vuxenutbild-
ning för att klara framtida kompetensförsörjning.
Uan/2020:10   615 

Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har givits ett uppdrag i VIP 2020-
2022 att utreda förutsättningarna att även i egen regi bedriva vuxenutbildning.

Utbildningsförvaltningens slutsats är att snabba förändringar av nuvarande or-
ganisation av vuxenutbildningens  verksamhet är förenat med omfattande svå-
righeter, främst beroende på avsaknaden av lokaler i kommunal regi. För att 
återföra hela eller naturligt sammanhållna delar av vuxenutbildningens verk-
samhet krävs minst en lokalenhet som är större än någon av befintliga gymna-
sieskolor.

Den förändring som ligger närmast tillhands att inte upphandla av nuvarande 
upphandlad verksamhet är fordons- och transportprogrammet.

Beslutsunderlag
Verksamhets- och investeringsplan(VIP) för 2020-2022 med budget för 2020 
sidan 13, daterad 2019-10-04
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilaga tjänsteskrivelse, da-
terad 2020-01-10

 Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga tjäns-

teskrivelse får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttran-
de i ärendet

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

Protokollsanteckning
Koalitionen för Jönköping vill lämna följande protokollsanteckning:

Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för att möta flera stora samhällsutma-
ningar så som nyanländas integration och etablering, individers möjlighet att 
byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Att kunna ha en rådighet 
över dessa utmaningar för att snabbt kunna ställa om är av yttersta vikt för Jön-
köpings kommun. Koalition för Jönköping ser därför positivt på att utbild-
ningsförvaltningen bereds möjlighet att vara en av utbildningsanordnarna.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet vill lämna följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att vuxenutbildningen i Jönköpings kommun huvudsakli-
gen eller till stor del ska genomföras i kommunens regi. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga tjäns-

teskrivelse får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttran-
de i ärendet

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 

Utredningsuppdrag - Förutsättningar och konsekvenser av integre-
ring av gymnasieköken till Utbildningsförvaltningens kostorganisa-
tion.
Uan/2019:99   632 

Sammanfattning
Jönköpings kommun står inför stora investeringar framöver vilket medför kraf-
tigt höjda driftkostnader. Dessa ökade kostnader kräver effektiviseringar inom 
alla områden. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en eventuell centrali-
serad kostorganisation för att optimalt nyttja resurserna förvaltningsövergripan-
de.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse bilaga 2020-01-30.
Bilaga 1, Redovisning måltidsverksamhet och caféverksamhet.
Bilaga 2, Gymnasieskolornas synpunkter på utredning om central kostorganisa-
tion.
Bilaga 3, Kostorganisationer inom 8-kommuners nätverk

Utbildningsförvaltningens förslag
 Förvaltningens förslag att gymnasiernas kök inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden integreras med den nu centralt styrda kostor-
ganisationen och därmed bli en samlad måltidsorganisation för hela 
utbildningsförvaltningen godkänns.

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar för koalition för Jönköping inte bifall till 
utbildningsförvaltningens förslag utan föreslår istället bifall till följande förslag 
till beslut. 

 Gymnasiernas kök inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte-
greras inte i den nu centralt styrda kostorganisationen.

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill se ett utökat samarbete 
kring kostfrågor mellan kommunens fyra gymnasieskolor.
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Yrkande
Kamran Sairafi (M) yrkar för M och KD inte bifall till utbildningsförvaltning-
ens förslag utan föreslår istället bifall till följande förslag till beslut.

 Utreda hur en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna med fokus på 
ekonomiska och personalmässiga fördelar skulle kunna uppnås.

 Utreda varför gymnasieskolornas kök vid inköp av mat avviker i större 
omfattning än grundskolorna från upphandlade avtal. 

 Gymnasiernas kök inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte-
greras inte i den nu centralt styrda kostorganisationen.

Ordförande Carina Sjögren (S) ställer yrkandena under proposition och finner 
förslaget från koalition för Jönköping antaget. 

Omröstning begärs
Den som bifaller yrkandet från koalition för Jönköpings röstar Ja.
Den som bifaller yrkandet från M och KD röstar Nej.

Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Carina Sjögren (S) 1
Johnny Hartwig (S) 1
Katja Öz (S) 1
Hans Holtz (S) 1
Göran Bäckstrand (C) 1
Bertil Rylner (L) 1
Mattias Oscarsson (KD) 1
Kjell Olsson (KD) 1
Kamran Sairafi (M) 1
Lena Hedell (M) 1
Bengt Andersson (SD) 1

Summa 6 5

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har alltså med 6 ja-röster och 5 nej-
röster godkänt yrkandet från koalition för Jönköping. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Gymnasiernas kök inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte-

greras inte i den nu centralt styrda kostorganisationen.

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill se ett utökat samarbete 
kring kostfrågor mellan kommunens fyra gymnasieskolor.
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Reservationer
Reservation till förmån för eget förslag från M och KD.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
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§ 24 

Programutbud på kommunens gymnasieskolor läsåret 2020/2021  - 
Humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet
Uan/2020:23   612 

Sammanfattning
Ansökningarna till Humanistiska programmet (HU) på Per Brahegymnasiet har 
under de senaste åren varit för få för att starta programmet. Då programmet inte 
startat de senaste läsåren, tog den sista klassen studenten våren 2019. För till-
fället finns alltså inga elever på PB som läser HU

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte godkänna 
Utbildningsförvaltningens förslag om extra ersättning för att starta det 
Humanistiska programmet vid Per Brahegymnasiet

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte godkänna 

Utbildningsförvaltningens förslag om extra ersättning för att starta det 
Humanistiska programmet vid Per Brahegymnasiet

Beslutet expedieras till:
Gymnasiechefer, PB, SA, ED, BD
Gymnasierektorer, PB
Administrationschef, PB
Utbildningsledare, PB
HR konsult, PB
Ekonomiavdelningen, UBF

19



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2019
Uan/2020:39   624 

Sammanfattning
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska vård-
givare bedriva ett systematiskt arbete för att bedriva god och säker vård. För 
elevhälsan innebär det att upprätta ett ledningssystem som kontinuerligt följs 
upp genom att arbeta med t ex att synliggöra processer, arbeta med avvikelser 
och identifiera förbättringsområden. Detta ska utmynna i en patientsäkerhets-
berättelse som vårdgivaren ska upprätta senast 1 mars varje år.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 2020-02-12
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner respektive pati-

entsäkerhetsberättelse.

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner respektive pati-

entsäkerhetsberättelse.

Beslutet expedieras till:
Ann-Louise Ejebring, medicinskt ledningsansvarig för elevhälsans medicinska 
insats.                                                                            
Hanna Trotzig, psykologiskt ledningsansvarig för psykologer i förskola och 
skola.                                                                        
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§ 26 

Informationsärenden

Information från Näringslivsavdelningen ang. etablering av Teknikcenter
Näringslivschef Sven Rydell och näringslivsutvecklare Marie Solberg informe-
rar om planerna på ett tekniskt center i Jönköping genom att berätta om samar-
betsparter, bakgrund, syfte och effektmål. Nu går man vidare med en förstudie 
med näringslivsavdelningen som samordnare. 

Aktuellt från avdelningarna
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar att förvaltningen arbetar med för-
beredelser för kommande VIP-arbete. De fristående gymnasieskolorna i kom-
munen ska bjudas in i mars månad. 

Verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande Marie Wettermark informe-
rar om möjligheten att flytta IMS-elever från Erik Dahlbergsgymnasiet till Bäc-
kadalsgymnasiet. Den 19 mars kommer bitr. chef gymnasium och vuxnas lä-
rande Camilla Wetterö att medverka i en webbsändning med SKL. 
Gymnasievalet är avslutat. På torsdag avslutas besöken hos de fristående aktö-
rerna med Drottning Blankas gymnasium. Man ska även ha ett etableringsmöte 
med Thoren-gruppen. Mötena med presidiet där man diskuterar lokaler och 
programplaceringar har återupptagits. 

Vuxenutbildningsenhetens chef Anicka Svenningsson tackar för besöket av 
nämnden under Kvalitetsdialogen. Statsbidrag: ansökningsperioden är flyttad 
till 1 april-4 maj. Delar av vuxenutbildningsenheten ska inom kort flytta till lo-
kalerna som arbetsförmedlingen tidigare haft på Barnarpsgatan 38-40.

T.f. arbetsmarknadschef Eva Dahl informerar om samarbetet med arbetsför-
medlingen, vuxenutbildningsenheten och kostorganisationen för att locka till 
sig extratjänster inom kök där deltagarna samtidigt får en utbildning till kock. 
Efter intervjuer är ca 17 personer aktuella. AMA arbetar även med ett uppdrag 
att lämna förslag på en ny sysselsättningsenhet tillsammans med socialtjänsten. 

Kränkande behandling
Barn- och elevombud Helen Petersson Lundgren rapporterar om en ny anmälan 
som har inkommit från Per Brahegymnasiet, personal/elev gällande kränkande 
behandling. 
Helen informerar vidare om sin roll som barn- och elevombud samt hur man på 
förvaltningen arbetar med hur man ska komma tillrätta med kränkande behand-
ling och trakasserier. 

Statistik om nyanlända
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om rapporten. 3 nyanlända i janu-
ari inom Uan, totalt 37 under detta läsår. 
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Årsbokslut gymnasieskolorna
Gymnasiecheferna Ulf Andersson, Oskar Cronodahl, PO Johansson och Henrik 
Natt och Dag informerar om sina gymnasieskolors årsbokslut. 

Information om IB-programmet på Per Brahegymnasiet
Rektor Andreas Holm och lärare Allyson Neuberg informerar om vad IB-pro-
grammet innebär, hur länge det har funnits, vilka ämnen som ingår, hur man tar 
examen samt hur en inspektion går till. 

Yrkeshögskolan, lokaler
Enhetschef Anders Rickman redogör för förslaget på nya lokaler för Yrkeshög-
skolan. F.d. Tabergs tryckeri som ägs av Tekniska kontoret.

Status grund- och gymnasiesärskolan, elever/platser
Särskolesamordnare Mia Isaksson redogör för status och antal elever på gym-
nasiesärskolorna i Jönköpings kommun. 

Psykologbilagan
Avdelningschef Susanne Törnvall redogör för historik, samverkansstruktur, ris-
kanalys samt bilagans innehåll. 

Utredning om stöd till gymnasiesärskolans elever
Avdelningschef Susanne Törnvall redogör för ärendet som gäller arbetsterapeut 
i gymnasiesärskolan. Ärendet ska lyftas in i VIP-arbetet.

Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck
Strateg Dawood Khalaf informerar om syfte/uppdrag med handlingsplanen och 
hur långt man har kommit i arbetet. I april planeras en stor utbildningsinsats för 
personal inom gymnasieskolorna. 

Arbetsmarknadspolitisk rapport
T.f. arbetsmarknadschef Eva Dahl redogör för rapporten. 
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§ 27 

Kurser och konferenser

Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist informerar om särskolekonferensen den 
4-5/5 2020 i Västerås där arbetsutskottet föreslår att Kjell Olsson (KD) och 
Hans Holtz (S) får delta.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Kjell Olsson 
(KD) och Hans Holtz (S) får åka på särskolans rikskonferens.

Beslutsunderlag
Camilla Ljungkvist informerar vidare att presidiet (Carina Sjögren (S) och 
Kamran Sairafi (M) ska åka på 16-kommunersnätverket i Skövde den 23-24/4 
2020 samt om utbildningen för hela nämnden i Barnkonventionen blir lag 
2020, den 24-3 kl. 09.00-12.00 i Rumlaborg, stadshuset Huskvarna.
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§ 28 

Rapport från kurser, konferenser och programråd

Punkten bordläggs till nästa nämndsammanträde.
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§ 29 

Övrigt

Inga övriga frågor.
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