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Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Närvarande ej tjänstgö rande ersättare
Övriga närvarande

DIARIE NUMMER

SIDA

28 maj 2019

GAN-201 9/78
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Gymnas ie- och arbetsmarknads nämnden
Ja
28 maj 20 19
Klockan 18:00-20:40, A-sa len i kommunhuset,
Kommunalvägen 28
Ledamöter

Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Frånvarande
följande paragrafer

Christina Eklund (M),
Ordförande
Martina Nyman (L)
Anders Ferbe (S)
Patrik Rahm (M)
Didrik von Seth (C)
Gorges Barkho (KD)
Marcus Jillehed (DP)
Sara Holmgren (S)
Rudi Gebauer (S)
Berit Siseli (S)
Roger Al is (V)
John C lewett (SD)

samtliga

Tjänstgöra n de
ersättare

C laes Thim (S)

Erik Udden (M), Jenny Hansson Mag nvall (M), Annie Östlund (C), Max
Otterman (S), Carl Tjerne ll (V), Åke Wickberg (MP), Alexand ra Ghialamas (S D)
Se nästa sida

Utses att justera

Anders Ferbe

Justeringens tid

4juni 20 19

Paragrafer 1-1 4

Underskrifter

l

Uldragsbeslyrl<ande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnas ie- och arbetsmark nadsnämndens sammanträde den 28 maj 20 19

Övriga närvarande

Per Axelsson, nämndsekreterare
Ma ria Berglund, verksamhetschef arbete och försö1jni ng
Toralf Nilsson, till fö rordnad gym nas ie- och arbetsmarknadsdirektör
Ann-Britt Sten Hodin, gy mnas ieche f

Cat·oline Lilliestråle, koordinator §§ 1-3
Jan Höglund, controller §§ 1-7
Anette Hed lin, sektionschef utforat·sektionen
Ali Shahnazi-N ia, sektionschef myndighetssektionen

S1gna1urer:

Ordförande

Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

SIDA
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BEVIS
om justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har sammanträtt den

28 maj 2019

Protokollet har justerats den

4 juni 2019

Anslaget sattes upp den

5juni2019

Anslaget tas ner den

27juni2019

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

27juni2019

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, gymnasie- och
arbetsmarknads nämnden,
Gymnasietorgel 1, Huddinge

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www. huddinge.se

J

Per Axelsson
sekreterare

Signaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrka nd e: da tum och signatur
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnäm nden

Sammanträde sdatum

Paragraf

28 maj 2019

§1

Godkännande av dagordningen
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut:
Nämnden godkän ner dagordningen med fd ljande ti llägg:
- A vsiktsförklaring mella n gymnas ie- och arbetsm arknadsnämnden, Huddinge
Komm un och Karolinska Institutet avseende Wide rströmska gymnasiet, läggs ti ll som
ärende 13.

!l

S1gnaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Samman trädesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§2

Förvaltningen informerar
Tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör ToralfNilsson häl sas välkommen av
nämnden och informerar om pågående rekryteringar till fårvaltningen samt
fårvaltnin gens nya lokaler.
Överläggning
l ärendet yttrar sig Chri stina Ek lund (M) och tf. gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör Toralf Nilsson.

u

Signaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrar

28 maj 2019

§3

Information om feriepraktik 2019
Sammanfattning
Koordinator Cm·oline Lilliestrå le informerar om sitt arbete med feri epraktiken och
årets rekord i antalet ansökningar samt i v ilka områden där söktrycket har varit högst
och lägst. A v över l 000 behöriga har d rygt hälften tackat ja till s ina plaster och
forhoppningen är att närmare 600 platser ska kunna tillsättas.

Överläggning
l äre ndet yttrar sig C hristina Ek lund (M), koordinator Caro line Lil liestrå le, C laes
T him (S), John C lewett (SD), Martina Nyman (L), Anders Ferbe (S), Erik Udden (M)
och Marcus J iliehed (DP) .

Signaturer:

Ordrörande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§4

Diarienummer GAN -20 19/603.603

Rapporter från utbildningsråd samt val av
utbildningsrådsrepresentant till handelsprogrammet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
l. Martina Nyman (L) utses till representant till rådet för Handels- och
adm inistrationsprogrammet

2. Martina Nyman (L) entled igas från uppdraget som representa nt i rådet för Barnoch fritidsprogrammet
3 . Max Otterman (S) utses till representant till rådet för Barn- och fritidsprogrammet

Sammanfattning
Be rit S iseli (S) och Didrik von Seth (C) rapporterar fi·ån de respektive programråd
som de deltagit p å; de ls Bygg- och an läggningsprogrammet samt Bygg- och
anläggningsprogrammet inriktning måle ri och de ls Hote ll- och tu rismprogrammet
samt Restaurang- och li vsmedelsprogrammet

Överläggning
l ärendet yttra r sig Christina Eklund (M), Berit S ise li (S), Didrik von Seth (C),
Anders Ferbe (S) och John C lewett (S).
Represen tant till handels- och administrationsp•·og.-ammet
Under överläggningen lyfter Christina Eklund (M) att rådet fö r Handels- och
admin istrationsprogramme t behöver en representant och föres lår att Martina Nyman
(L) utses till uppdraget, och samtidigt entledigas från sitt uppdrag som representant i
rådet för Barn- och fritidsprogra mmet Nämnden ställer sig bakom dessa förslag.
Rep•·esentant till barn- och fritidsprogrammet
Anders Ferbe (S) föres lår att Max O tterma n (S) utses som represe ntant ti ll rådet för
Barn- och fritid sprogra mmet
Johan C lewett (SD) fö reslår s ig själv som representant till rådet för Barn- och
fri tidsprogrammet.
Christina Eklund (M) ställ er proposition på förslagen och finner att nämnden utser
Max O tte rma n (S) till re presentant till rådet för Ba rn- och fritidsprogrammet

S1gnaturer:

Ordförande

Justerar"j____

@D~

Utdragsbestyrkande: dalum och signatur
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Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§5

Information om bosättning av nyanlända
Verksamhetschef Maria Berglund och sektionschef Anette Hedlin in fo rme rar om
bosättningslagen och gymnasielagen. Huddinge kommuns åtagande beträffande
bosättning av nyanlända samt vilka boendelösn ingar som används gås också igenom .

Överläggning
l ärendet yttrar s ig Christina E klund (M), sektion schef Anette Hedlin,
verksamhetschef Maria Berglund, Erik Udden (M), Johan Clewett (SD) och Martina
N yman (L).

Sign aturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande : datum och signatur
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§6

Information om arbetet med kränkande behandl ing
Nämnden kommer överens om att skjuta på ärendet Information om arbetet med kränkande
behandling till nästa nämndsammanträde.

u

S1gna1urer:

Ordtörande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§7

Diarienummer GAN-2019/571 .182

Delårsrapport per den 31 mars år 2019 för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

l. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner forvaltn ingens förs lag
De lårsrapport per den 3 1 mars 2019 for gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden,
enligt bil aga l till förvaltnin gens tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2019, och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär ersättning med 5,0 mnkr ur de centrala flyktingmedlen för att
finan siera omställningskostnader får hyror vid utfasning av boende eftersom behovet
av lokaler till nyanlända har minskat.
Sammanfattning
Delårsrapport per mars är forenklad och ska i huvudsak beskriva det ekonomi ska
läget under peri oden samt redovisa en prognos över helårsresultatet Arbetet med
utvecklingsåtaganden, internkontroll och systemati ska kontroller fortlöper arbetet
enligt plan.

Prognosen for flyktingverksamheten är ett underskott med 5 mnkr. Orsaken till den
negativa avv ikelsen är främst att verksamheten under en omställningsperiod fa sar ut
boenden. l nuläget har verksamheten får stor tillgång till boenden i relation till
behovet av bosättning vi lket medfår att verksamheten har högre kostnader för
boenden än vad som kan finansieras via intäkter. Omställningsarbetet pågår och
denna omställningsprocess genererar kostnader under 2019 och under hela 2020
utifrån pågående avtal på lokaler. Nämnden önska r ersättning för
omställningskostnaden från den del av statsbidraget som kommunen avsatt får
extraordinära kostnader.
Nämnden redovi sar för fårsta kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.
Helårsprognosen for nämnden är en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Förvaltningen
återkommer till delårsrapporten får augusti med ett förslag om hur det förväntade
underskottet ska finansieras, om underskottet kvarstår.
Överläggning
f ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör
ToralfNi lsson, Claes Thim (S), Didrik von Seth (C), Sara Holmgren (S),
gymnasiechef Ann-Britt Sten Hodin, Martina Nyman (L), Johan Clewett (SD), Åke
Wickberg (MP), controller Jan Höglund och Anders Febre (S).
Signa turer:

Ordrörande

Utdragsbestyrkande: d atum och s1gnatur
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Gym nasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§ 7 forts.

Diarienummer GAN-2019/571.182

Deltat· ej i beslutet
Unde r öve rläggningen medde la r A nde rs Ferbe (S) att Socialdemokraterna inte de ltar i
den första bes lutssatsen.
Under överläggn ingen meddelar Roger A l is (V) att Vänsterpartiet inte deltar i den
första bes lutssatsen .

Protokollsanteckning
Anders Ferbe (S) anmäler en protokollsanteckning, se Bilaga GAN § 7.

Beslutet delges
Kommunstyre lsen
l

Signaturer:

Ordförande

Uldragsbeslyrkande: datum och signa tur

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
2019-05-28

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 7: Delårsrapport per den 31 mars
2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Delårsrapporten utgår från gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsplan för 2019. Den bygger i sin tur på det beslut om mål och budget som
fattades av kommunfullmäktige i juni förra året. Socialdemokraterna hade då andra
förslag som om de hade gått igenom hade gett kommunens nämnder
andra ekonomiska f" utsättningar för sitt arbete.

u
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§8

Diarienummer GAN-2019/17.603

Utredning om enprocentregeln -svar på remiss
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Gym nas ie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förva ltn ingens tjänsteut låtande
som sitt yttrande över remiss Utredning om enprocentsrege ln.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och kultur- och fr itidsnämnden har genomfört en utredning som
föreslår att Huddinge kommun ska införa en enprocentregel där cirka en procent av
budgeten för ett byggprojekt ska avsättas till bi ld- eller formkonstnä rli g gestaltni ng i
projekt med en budget över 5 milj oner kronor. Utredningen föres lår att placeringen
av konst inte måste sammanfalla med byggprojektets placering.

Förvaltningen är kritisk ti ll att avsätta en procent inom budgeten får ett byggprojekt
ti ll konstnärlig gestaltning och därmed öka lokalkostnaderna och läm na mindre
utrymme inom skolpengen för kostnader få rknippade med elevernas lärande.
Förvaltningen anser inte att konstnärlig gestaltning får medföra att kommunen gör
avgörande avkall på fysisk och/eller pedagogisk miljö, utrustning eller dylikt
och/eller finansieras av elevernas skolpeng.
Överläggning
l ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Anders Ferbe (S), Roger Alis (V) och Åke
Wickberg (MP).

Yr-kanden
Under överläggningen yrkar Anders Ferbe (S) och Roger Al is (V) om avslag av
tjänsteutlåtandet för att iställ et ge bifall åt remi ssen.
Proposition
Christ ina Eklund (M) ställer proposition på Anders Ferbes (S) och Roger Al is (V)
avslagsyrkande samt förvaltningens förslag, och finner att näm nden bifaller
få rvaltn ingens förslag.
Protokollsanteckning
Anders Ferbe (S), Roger Alis (V) och Åke Wickberg (MP) anmäler en
protokoll santeckning tillika suppleantyttrande, se Bilaga GAN § 8.

Sognalurer:

Ordföran de

Uldragsbestyrkande: datum och signalur
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

28 maj 2019

§ 8 forts.

Diarienummer GAN-2019/17.603

Beslutet delges
Akten
Kommunstyrelsen

J

Signa turer:

Ordförand e

Utdragsbestyrkande: datu m och signatur

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
2019-05-28

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 8: Remiss: Utredning om enprocentregeln
Konst och kultur är en viktig del av välfärden och bidrar till ett rikare sam hälle att leva
i. Därför har vi drivit på för att enprocentregeln ska införas i Huddinge.
Enprocentregeln innebär att när stat, kommun eller landsting bygger nytt, eller bygger
om, ska en procent av byggbudgeten läggas på bild och formkonst. En stor del av
Sveriges offentliga konst finn s till tack vare enprocentregeln.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet välkomnar därför utredningen
av enprocentregeln och den viljeinriktning som den ger uttryck för. Vår förhoppning är
att Huddinges politiska partier nu tillsammans för den här processen vidare och
att enprocentregeln kan införas i kommunen. l det här skedet vill vi särski lt
lyfta två aspekter so m vi tycker är viktiga inför ett sådant beslut.
För det första vill vi betona vikten av att Huddingeborna, och inte min st de som bor i
områden där det kommer att tillföras offentlig konst, involveras i processen av vilken
konst som tillkommer. Att allmänheten detaljstyr den nya konsten är varken möjligt
eller önskvärt, däremot tror vi att en dialog om motiv och utformning både kan bidra
med inspiration till konstnärerna och st ärka utsmycknin gens förankring i
lokalsam hället.
Och för det andra vill vi att kommunen ska verka för att det blir konstnärer med
Huddingeanknytning som st år för utformningen av konst och utsmyckning när
Huddinge bygger nytt eller bygger om. Huddinge har ett starkt konst- och kulturliv som
vi ska främja och lagen om upphandling, LOU, tillåter direktupphandlingar av
konstnärliga skäl om syftet med upphandlingen är att förvärva en unik konstnärlig
prestation .
För.-AMilj'öpartiet

Roger Ali s

,.

~kberg

(Suppleant yttrande)

. \,,
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrar

28 maj 2019

§9

Diarienummer GAN-2019/564.1 09

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande "Världens
utmaningar - världens möjligheter", SOU 2019:13- svar på
remiss
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Gymnas ie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner fårvaltningens synpunkter och
överl ämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyre lsen.
Sammanfattning
Regerin gen beslutade den lO mars 20 16 att tillsätta en kommitte i form av en
nationell delegation får att stödj a och stimulera Sveriges genomfårande av Agenda
2030 (dir. 20 16: 18) får en hållbar utveckling. Delegationens förs lag har nu
rem itterats till myndigheter under regeringen, samtliga kommuner och landsting och
övriga intressenter.

FN har antagit 17 globala utveck lingsmå l, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. l betänkandet
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet framgår det att
stor del av ansvaret som bidrar ti ll genomfårandet av Agenda 2030 ligger på på
regional och lokal nivå föreslår de legationen bland annat att regeringen ingår ett
handslag med Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en gemensam
programförklaring för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030. Delegationen
föres lår även att regeringen ger länsstyre lserna i uppdrag att, i samverkan med andra
aktörer i länen, verka för att må len i Agenda 2030 nås samt sprida information om
arbete på lokal och regional nivå.
l syfte att stärka kunskap, forskning och innovation föres lås bland annat att
regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram ett fårslag avseende innehåll,
genomförande och finan siering av kompetenshöjande och stödjande åtgärder får
pedagoger och skolledare avseende lärande för håll bar utveckling. Förslaget som det
nu är formu lerat är övergripande och allmänt hållet, vilket gör det svårt att bedöma
vi lka faktiska konsekvenser detta kan komma att innebära får gymnasieskolorna,
vuxenutbi ldningen och kommunala arbetsmarknadsinsatserna i Huddinge kommun.
Förva ltningen vill dock belysa att avsnitten 8.2 och 8.3, vilka berör kunskap, inte
nämner vuxenutbi ldningsverksam het.
Förvaltningen ställer sig positiv ti ll förs lag om fortbi ldningsinsatser med tillhörande
ti llämpn ingsföreskrifter inom gymnasiesko lans och vuxenutbildn ingens
pedagogiska uppdrag. En sådan kan dock behöva resurssättas.
S1gnaturer:

Ordförande

Juster" / J . -

@5o I F-

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

llifl

I.IU Hudd •1nge

GYMNASIE- OCH
ARBETsMARKNADsNÄMNDEN

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

15 (20)

Sammanträdesdatum

Pa ragraf

28 maj 2019

§ 9 forts.

Diarienummer GAN-2019/564.1 09

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att SKL och länsstyrelserna verkar för
kunskapsspridning och s töd för genomförandet av Agenda 2030 på loka l nivå. A v
betänkandet framgår det också att regeringen och SKL gett Rådet för främjande
kommunala anal yser (RKA) i uppdrag att ta fram nyckeltal för kommuner och
landsting utifrån agendan s må l och delmå L
Arbete och försötjning följer redan idag RKAs nyckeltal kring arbetsmarknadsfrågo r
och kommuninvånare med ekonomiskt bistå nd och ser goda möjligheter att genom
nyckeltalen kunna följ a, utvärdera och jämföra Huddinges resu ltat även i relation till
må len i Agenda 2030.

Beslutet delges
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signa tur
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Sammanträdesdatum

Parag raf

28 maj 2019

§10

Diarienummer GAN-2019/454.1 09

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan, SOU 2019:6- svar på remiss
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens
yttrande över Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 20 19:6).

Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en utredning för att göra en samlad översyn av universitetens
och högskolornas styrning, inklusive resurstillde lning. U tredningen föreslår bland
annat att en reglering införs där högskolelärare både ska forska och utbilda, att
lärosätena ska ansvara för det livslånga lärandet för yrkesverksamma samt att
utbildningsutbudet ska svara mot studente rnas efterfrågan samt arbetsl ivets och
samhä llets behov. Vidare föres lås att lärosätena ska få i tydligare uppdrag att
samverka med det omgivande samhället får att den kunskap och kompetens som finn s
vid lärosätena ska komma samhället till nytta.

j

Utredningen innehå lle r inga förslag som direkt påverkar gymnasieskolan eller
vuxenutbildningens verksamheter. Samverkan mellan gymnasieskolo rna och
lärosätena finns redan idag och gymnas ie- och arbetsmarknadsförvaltningen
välkomnar fårs laget om tydli gare samverkan med omgivande samhället får att bidra
ti ll kunskapsprogression och kompetens i arbetsli vet.

Beslutet delges
Akten
Kommunstyrelsen

Signa turer:

Ordförande

Uldragsbestyrka nde: datum och signatur
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§ 11

Diarienummer GAN-2019/666.601

Anmälan av delegationsbeslut till gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 maj 2019
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner de delegationsbeslut som
förtecknats i bilaga l och 2 till gymnasie- och arbetsmarknadsförva ltningens
tjänsteutlåtande daterat den 5 ap ril 20 19.
Sammanfattning
Gymnas ie- och arbetsmarknadsnämnden har överlåtit sin bes lutanderätt till utskott,
ord förande och tjänstemän i en lighet med gym nas ie- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning. De legationsbesluten ska redovisas till gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden.

Segnaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum
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§ 12

Delgivningar till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den
28 maj

Kommunfullmäktiges beslut den 11 apri/2019
§ 20 Fler extratjänste r för en tryggare välfärd - svar på motion väckt av Sara Heelge
Vikmång (S), M ichaela Lööf (S), Anneli Sjöberg (S), Erling Karlsson (S) och Kha lida
Marefat (S)
§ 7 Ge asylsökande ungdo mar samma rätt ti ll gymnasiestud ier som gäller för andra
18-å ringar i Sverige- svar på medbo rgarförslag väckt av Lena Fel ldin
§ 13 Rev isionsberättelser budgetåret 2018 - prövning av ansvarsfrihet enligt
5 kap. 24 § kommunallagen (20 17:725)
§ 12 Årsredovisning för 20 18 för Huddinge komm un

S1gnaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Sammanträdesdatum
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§13

Diarienummer GAN-20 19/724.1 03

Avsiktsförklaring mellan gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden, Huddinge Kommun och Karolinska
Institutet avseende Widerströmska gymnasiet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

l . Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Avsiktsförklaring mellan
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Huddinge Kommun och Karolinska
Institutet avseende Widerströmska gymnas iet enligt bilaga l ti ll förvaltn ingens
tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 20 19.
2. Gym nas ie- och arbetsmarknadsnämnden ger tf. gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör i uppdrag att teckna avsiktsförklaringen enli gt punkt l.
Sammanfattning
För att skapa en god grund för samverkan mellan Widerströmska gymnas iet och
omkringliggande högskolor avser Hudd inge kommun att teckna samverkansavtal
eller avsiktsförk laringar med de olika högskolorna. Samarbeten mellan
Widerströmska gymnasiet och de närliggande akademierna gynnar
gymnasieelevernas kunskapsutveckl ing under gymnasietiden och möj liggör
rekrytering av väl förberedda och motiverade framtida studenter till högsko lan.

Förvaltn ingen fö reslår att nämnden godkänner avsiktsförk laringen mellan gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden i Hudd inge kommun och Karolinska Institutet avseende
Widerströmska gymnasiet enligt bil aga l och ger tf. gymnasie- och
arbetsmarknad sdirektör i uppdrag att teckn a avsiktsförklaringen.
Beslutet delges
Akten
Karolinska In stitutet
Rektor Widerströmska gymnasiet

S1gnaturer:

Ordförande
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§ 14

Övriga frågor
Roger A li s (V) frågar kring ette-postmeddelande som skickats till flertalet ledamöter
från anställda p å bosättningsenheten. Medde landet riktar kritik mot arbetsmiUön på
arbetsplatsen samt hur avsluta nde av a nställningar och rekryteringar gått til l.
VerksamhetschefMaria Berglund besvarar kritiken som framförts samt informerar om
hur processen gått till fö r att lösa konflikten.

Tack Mar·ia
Nämnden tackar Maria Berglund för ett mycket gott arbete. Maria Berglund a rbetar
sin s ista dag p å förvaltningen imorgon och går vidare till en anstä lln ing på social- och
äldreomsorgs förvaltningen.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Chri stina Eklund (M), Roger Al is (V), verksamhetschef Maria
Berglund, C laes Thim (S), tf. gymnas ie- och arbetsmarknadsdirektör Tora lf N ilsson,
Martina Nyman (L), sektionschef A nnette Hedlin och Anders Ferbe (S).

Signaturer:

Utdragsbestyrkande: datum och signatu r

