JÖNKÖPINGS K O M M U N
Utbildnings-och arbetsmaritnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-15

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvama, kl. 13:00 - 15:45

Beslutande

Carin Berggren (M) ordförande
Albert Åhs(M)
Priya Joshi (M)
Mattias Oscarsson (KD), ersätter Saddia Hidalgo-Larsson
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP) Le vice ordf
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S) 2:e vice ordf
Katja Öz (S)
Markus Fredriksson (S)
Anna Gunnarsson (S), ersätter Irada Söderberg (S) t.o.m kl
Lada Söderberg (S), fi-ån och med k l 13:40 § 93

Övriga närvarande

Kristoffer Rasmussen (M)
Ola Helt (M)
Mattias Oscarsson (KD)
Lars-Göte Löfdahl (KD)
Anna Gunnarsson (S), fr.o.m. kl 13:42
Amir Crnic (S), fr.o.m. k l l 3 : 1 6
Thomas Olsson (S)
Nicklas Ödman (S)
Göran Isberg, utbildningsdirektör
Forts.s 2

Utses att justera

Markus Fredriksson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Huskvarna den 29 september 2014

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum

2014-09-15

Datum för anslags uppsättande

2014-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Underski-ifl

Mh.

Datum för anslags nedtagande
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Marie Vaadre
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Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad
Jane Ydman, ekonomichef
Marie Söderberg, personalchef
Frida hammar, tf. administrativ chef
Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten § 93
Kerstin Peterson, chef A M A § 93
Christian Lidström, projektledai'e § 93
Henrik Ader, gymnasiechef Per Brahegymnasiet § 93
Marie Vaadre, nämndsekreterare/ utredare

Övriga näi-varande

Justerandes sign

o/I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-15

utdragsbestyrkande

IT

JÖNKÖPINGS ICOMMUN
Utbildnings-och arbetsmarlmadsnämnden

SAMiVIANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-15

§

Innehåll

Sida

93.

Informationsärenden

4

94.

Meddelanden

6

95.

Anmälan om delegationsbeslut

7

96.

Fördjupad månadsrapport per augusti

8

97.

Upphävande av friskvårdspolicy

9

98.

Yttrande över strategi för integrationsarbete i Jönköpings län

10

2015-2020

10

99.

Nulägesbedömning och utvecklingsplan inom det systematiska
kvalitetsarbetet 2014/2015

11

100. Begäran om undantag vid inlcöp av fordon till trafikövningsplatsen
101. Kurser och konferenser
102. Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

rf

JÖNKÖPINGS K O M M U N
Bam- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-15

§93

Informationsärenden
Ungdomar som spelar och spelat
Chiistian Lidström, projektledare för Data IT, informerar om AMA:s
sommarprojektet. Projektet har gått ut på att göra en hemsida for att öka förståelse
och förbättra relationer mellan de med spelarbakgrund och deras omgivning,
familj och näringsliv. Ambitionen har också varit att minska glappet mellan den
äldsta och den yngsta generationen gällande digital kunskap, främst genom att få
unga att försöka förmedla den digitala världen till seniorer.
Fjärde år på teknikprogrammet, Erik Dahlbergsgymnasiet
Lars Wernborg, gymnasiechef, informerar om förslaget att inrätta ett ijärde år på
teknikprogrammet vid Erik Dahlbergsgymnasiet. Inriktningen for det fjärde året
föreslås blir "Informationsteknik" och starta hösten 2015. Nämnden ställer sig
positiva till förslaget och ger gymnasiechefen i uppdrag att arbeta vidare med
ansökan och presenter ett beslutsärende vid nästa nämndsammanträde i oktober.
Nämnden ger också gymnasiechef för Bäckadalsgymnasiet, Claes Axelsson i
uppdrag att arbeta med ansökan och presentera ett beslutsärende vid nästa
nämndsammanträde i oktober.
Systematislct kvalitetsarbete- avstämningsrapport augusti 2014
Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, redogör för den
sammanfattande analysen och resultatet från avstämningen i augusti 2014.
Identifierade utvecklingsområden presenteras för nämnden. Uppföljning av
kunskaps- och kvalitetsutveckling i gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning sker återkommande under året vid tre olika tillfällen.
Sommarskola 2014
Hemik Ader, gymnasiechef, redogör för resultaten av sommarskolan 2014.
Sommarskolan bedrevs på Per Brahegymnasiet för 101 anmälda elever i sju
studiegrupper och 13 olika gymnasiekurser. Lektionspassen var 3 timmar per dag
och förlades under antingen formiddag eller eftermiddag. Sommarkolan erbjöd
undervisning samt prövning i kurserna Matematik labc, 2abc och Engelska 5-6.
Program för professionsutveciding
Göran Isberg, utbildningsdirektör, informerar om professionsprogrammet som
riktar sig till lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskolan och omfattar
tre delar. För det första ett erbjudande, riktad till alla lärare, for det andra en
frivillig del med ett meriteringssystem för olika karriärtjänster i kommunen samt
en del som handlar om systematisk kunskapsbildning. Nämnden ger
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för en
uppdragsbeslcrivning gällande professionsprogrammet.

utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-15

Aktuellt enheterna
Personalenheten
Marie Söderberg, personalchef, informerar om arbetet med bland armat
sjukfrånvaro.
Förvaltningsledning
Göran Isberg, utbildningsdirektör, informerar bland annat om chefs- och
ledarprogrammet, det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet kring
balanslistoma
Anmälan av kränkande behandling
Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, informerar om inkomna
ärenden under augusti 2014.
Rapporter från kurser och konferenser
Anna Gunnarsson (S) rapporterar ftån programrådet för Bam-och
fiitidsprogrammet, där bl.a. lokalbrist, antagningen och skolstarten diskuterades.
Mer samarbete önskas mellan programrådet för Barn-och fritidsprogrammet och
programrådet för Vård- och omsorg. Förvaltningen ska se över riktlinjema och
arbeta vidare med att öka förutsättningama för samarbete.

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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§94

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteclaiing över meddelanden
2014-06-18-2014-09-01.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av meddelanden godkärms.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§95

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsföi-valtningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
2014-06-25-2014-09-02.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§96

Fördjupad månadsrapport per augusti
Uan/2013:119 041
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har enligt tidplan och anvisningar från stadskontoret
upprättat en s.k. fördjupad månadsrapport per augusti 2014. En stor del av
rapporten har fokus på att följa upp de särskilda uppdrag samt övriga
sMvningar som fmns i beslutad VIP. Rapporten innehåller även en ekonomisk
uppföljning med prognos, samt nyckeltal.
Utifrån uppföljningen kan konstateras att arbete med de särskilda uppdrag och
övriga slaivningar i VIP som berör nämnden pågår inom
utbildningsförvaltningen, en del av uppdragen är även klara. Vad gäller den
ekonomiskaprognosen gör förvaltningen bedömningen att nämnden totalt sett
kommer att redovisa ett överskott för 2014.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-09. Fördjupad månadsrapport
per augusti 2014.
Förslag till utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
- Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämnden godkänner upprättad fördjupad
månadsrappoif per augusti 2014 samt redovisar den till stadskontoret.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS
BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad fördjupad
månadsrapport per augusti 2014 samt redovisar den till stadskontoret.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrlcande
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§97

Upphävande av friskvårdspolicy
Uan/2012:222 026
Sammanfattning
Friskvårdspolicy för skol- och barnomsorgsförvaltningen upphävs i och med
utgången av år 2014.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteslcrivelse, daterad 2014-08-12
Kommunstyrelsens antagna friskvårdspolicy (2014-04-23)
Förslag till utbildnings- och arbetsmarlmadsnämnden
- Friskvårdspolicy för skol- och barnomsorgsförvaltningen, som antogs av
dåvarande gymnasienämnden 2004-04-19, §42, upphävs i och med
utgången av år 2014.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Friskvårdspolicy för skol- och barnomsorgsförvaltningen, som antogs av
dåvarande gymnasienänmden 2004-04-19, §42, upphävs i och med
utgången av år 2014.

Beslutet expedieras till:
Chef utbildning och arbetsmarknad
Gymnasiechefer
Arbetsmarknadschef
Chefer stödfunktioner
Stadskontoret, for kännedom
Kommunhälsan, for kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Yttrande över strategi för integrationsarbete i Jönköpings län
2015-2020
Uan/2014:123 132
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har genom Integrationsrådet utarbetat ett förslag
till strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020. Förslaget har
översänts på remiss till bl. a. länets kommuner. Kommunstyrelsen har översänt
strategin till bl. a. utbildnings- och arbetsmarkmadsnämnden för yttrande. Ett
förslag till nämndens yttrande finns redovisat i ärendet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2014-09-01
Kommunstyrelsens remiss, daterad 2014-06-23, avseende upprättat förslag från
Länsstyrelsen i Jönköpings län till Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings
län 2015-2020
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteslcrivelse får utgöra utbildnings och
arbetsmarknadsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över förslag
till strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarlmadsnämndens beslut
- Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteslcrivelse får utgöra utbildnings och
arbetsmarknadsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över förslag
till strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerande:

utdragsbestyrkande
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§99

Nulägesbedömning och utvecklingsplan inom det systematiska
kvalitetsarbetet 2014/2015
Uan/2014:145 610
Sammanfattning
En nulägesbedömning och utvecklingsplan för 2014/2015 grundad på
avstämningar inom det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013/2014 har
tagits fram och redovisas tillsammans med en plan får åtgärder det kommande
läsåret.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse med bilaga 2014-09-01.
Nu lägesbedömning och utvecklingsplan inom det systematiska kvalitetsarbetet
2014/2015.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarlmadsnämnden
- Anta utvecklingsplanen inom det systematiska kvalitetsarbetet 2014/2015
och godkärma nulägesbedömningen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarlmadsnämndens beslut
- Anta utvecklingsplanen inom det systematiska kvalitetsarbetet 2014/2015
och godkänna nulägesbedömningen.

Beslutet expedieras till:
Samtliga kommunala gymnasieskolor
Vuxenutbildningsenheten

Utdragsbestyrkande
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§100

Begäran om undantag vid inköp av fordon till
trafikövningsplatsen
Uan/2014:153 409
Sammafattning
Ett undantag från kommunens miljöregler föreslås medges i samband med
inköp av tre fordon till trafikövningsplatsen vid TTC/Bäckadalsgymnasiet.
Beslutsunderlag
SMvelse från Bäckadalsgymnasiet, inkommen 2014-08-22
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-22
Förslag tdl utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
- Utbildningsförvaltningen medges göra ett undantag från kommunens miljöregler
vid förestående inlcöp av tre fordon till trafikövningsplatsen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarlmadsnämndens beslut
- Utbildningsförvaltningen medges göra ett undantag från kommunens miljöregler
vid förestående inköp av tre fordon till trafikövningsplatsen.

Beslutet expedieras till:
Gyrnnasiechefen, Bäckadalsgymnasiet

Justerj
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§101

Kurser och konferenser
Uan/2014:4 027
14-kommunerskonferensen
Jönköpings kommun är värd för 14-kommunerskonferensen som kommer att
hållas i Stocldiolm den 16-17 oktober 2014.
Utbddnings- och arbetsmarlaiadsnämndens beslut
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande representerar nämnden
vid 14-kommunerskonferensen i Stockholm den 16-17 oktober 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§102

Övriga frågor
Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, informerar om balanslistan.
Nämnden beslutat att stryka följande tre ärenden eftersom dem är åtgärdade:

-

Justerandessign

Skapande av socialt företag- ArMedia
Redovisning av vidtagna åtgärder för att öka intresset för industritekniska
programmet på Bäckadalsgymnasiet
Upphandling inom vuxenutbildningen

Utdragsbestyrkande
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