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Plats och tid Rumlaborg, Stadshuset Huskvarna, kl. 08:30 – 16:30, lunch kl. 12:30 – 13:30 
Beslutande Bengt Regné (M)  

Carl-Johan Lundberg (M) 
Kjell Olsson (KD) ersättare för Gabriella Lönn (KD)  
Bertil Rylner (L)  
Lena Sumedrea (C) till kl. 15.00, § 11-20 
Carina Sjögren (S)  
Amir Crnic (S) 
Katja Öz (S) 
Karin Hagenlund (S) 
Agneta Svennebring (MP) 
Micael Zander (SD) 
 
 

Närvarande ersättare Gustav Levinsson (M) till kl. 12.30, § 11-19  
Daniel Engström (M) till kl. 12.30, § 11-19 
Lennart Fransson (L) till kl. 12.30, § 11-19 
Nicklas Ödman (S) 
Hans Holtz (S) 
Agneta Fransson (MP) 
Lisbeth Wall (SD)  
 

Utses att justera Katja Öz (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset Huskvarna,  Paragrafer  §11 -§23 

Underskrifter Sekreterare   
  Camilla Ljungkvist  

 Ordförande   
  Bengt Regné (M)  

 Justerande   
 Katja Öz (S) 

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

Organ Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-02-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-02-28 Datum för anslags nedtagande 2018-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna 

Underskrift   
Namnförtydligande Camilla Ljungkvist  
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Övriga närvarande: 
Göran Isberg, utbildningsdirektör 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad  
Camilla Wetterö, bitr. chef utbildning och arbetsmarknad  
Rickard Boson, tf. arbetsmarknadschef  
Anicka Svenningsson, vuxenutbildningschef 
Pernilla Persson, ekonomichef, del av tid 
Marie Söderberg, HR-chef, del av tid 
Annett Kjellberg, chef utveckling och kvalitet, del av tid 
Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, del av tid 
Camilla Ljungkvist, nämndsekreterare 
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§ 11 
 

Meddelanden 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2018-02-05--19 
 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av meddelanden godkänns. 
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§ 12 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2018-01-09—02-02 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
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§ 13 
 

Sommarjobb och feriepraktik sommaren 2018 
Uan/2018:20   030 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) får i uppdrag att anordna sommarjobb och 
feriepraktik för behöriga sökande i Jönköpings kommun.  
År 2018 planeras för 100 sommarjobb. År 2017 var det beslutade antalet som-
marjobb 100. Det var 82 som tackade ja till ett sommarjobb genom arbets-
marknadsavdelningen. Dessutom rekryterade AMA 10 sommarvikarier till 
Tekniska kontoret från sökandegruppen. Kostnaderna för 100 sommarjobb och 
feriepraktik för alla behöriga sökande är budgeterade inom ramen för arbets-
marknadspolitiska åtgärder 2018 i verksamhets- och investeringsplan (VIP 
2017-2019). 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-10 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden 
Förslag till beslut feriepraktik: 

 Feriepraktik anordnas 2018 för alla sökande ungdomar som sökt ett 
sommarjobb men inte fått, är skrivna i Jönköpings kommun och har fe-
rie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året för 
elever inom gymnasiesärskolan. 

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1998 eller senare 
får söka feriepraktik. 

 En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med 
4 200 kr för fullgjord feriepraktik. 
 

Förslag till beslut sommarjobb: 
 Under i huvudsak juni – augusti 2018 anordnas 100 sommarjobb för 

ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina 
gymnasiestudier vårterminen 2017 eller avslutar sina gymnasiestudier 
under 2018. 

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller tidi-
gare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb 

 En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön 
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gäl-
lande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

 Feriepraktik anordnas 2018 för alla sökande ungdomar som sökt ett 
sommarjobb men inte fått, är skrivna i Jönköpings kommun och har fe-
rie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året för 
elever inom gymnasiesärskolan. 

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1998 eller senare 
får söka feriepraktik. 

 En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med 
4 200 kr för fullgjord feriepraktik. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
 Under i huvudsak juni – augusti 2018 anordnas 100 sommarjobb för 

ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina 
gymnasiestudier vårterminen 2017 eller avslutar sina gymnasiestudier 
under 2018. 

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller tidi-
gare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb 

 En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön 
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gäl-
lande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön. 

 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-19  

8   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 14 
 

Integrationsrapport 
Uan/2017:434   132 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen, genom kommunalråd Ann-Marie Nilsson, har i skrivelse 
daterad 2017-12-01 begärt in en integrationsrapport från kommunens förvalt-
ningar och bolag avseende 2017 inkl. konkreta och mätbara mål för nämndens 
integrationsarbete avseende 2018. Bilagan till tjänsteskrivelsen i ärendet före-
slås utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens integrationsrapport för 
2017. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-01-19. 
Kommunalråd Ann-Marie Nilssons skrivelse om integrationsrapport 2017, da-
terad 2017-12-01 

Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 Bilagan till tjänsteskrivelsen får utgöra utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämndens integrationsrapport för 2017   
 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar för moderaterna att bilaga till tjänsteskrivelsen 
får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens integrationsrapport med änd-
ringen att mål 5 även innefattar följande text: 
 
”Verka för jämställdhet mellan könen, observera och motverka hedersrelaterat 
våld, förtryck och barnäktenskap.” 
 
Partigrupp KD, C, L, S, MP och SD stödjer yrkandet. 
 
Protokollsanteckning 
Katja Öz (S) låter till protokollet anteckna följande;  
”Vi socialdemokrater och miljöpartister tycker att AMA gör ett bra arbete för 
att få människor i sysselsättning. Samtidigt vill vi göra AMA uppmärksamma 
på att ca 60 % inom vissa områden som t.ex. TK är utlandsfödda. Detta kan 
försvåra integrationen.” 
 
Även partigrupp SD instämmer med protokollsanteckningen.  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bilagan till  
tjänsteskrivelsen utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens  
integrationsrapport för 2017, med ändringen att mål 5 även innefattar  
följande text: ”Verka för jämställdhet mellan könen, observera och mot-
verka hedersrelaterat våld, förtryck och barnäktenskap.”   

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-19  

10   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 15 
 

Barnbokslut 
Uan/2017:424   610 
 
Sammanfattning 
Stadskontoret har begärt in uppgifter i samband med upprättandet av kommu-
nens barnbokslut för 2017. I ärendet redovisas utbildningsförvaltningens för-
slag till svar. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-01-26 
Stadskontorets skrivelse avseende barnbokslut för 2017, daterad 2017-11-23 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Bilagan till tjänsteskrivelsen får utgöra utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämndens svar avseende barnbokslut 2017. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bilagan till tjäns-
teskrivelsen utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar avse-
ende barnbokslut 2017. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 16 
 

Bokslut år 2017 resultatfond 
Uan/2016:65   041 
 
Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar för 2017 en bokförd net-
tokostnad om 673,1 mnkr vilket innebär ett negativt resultat om 2,2 mnkr före 
resultatreglering. Efter den med stadskontoret överenskomna resultatregle-
ringen avseende centrala anslag redovisar nämnden ett negativt resultat om 8,3 
mnkr.  
I det bokförda resultatet ingår kommunens nettokostnad för välfärdsjobben 
som under 2017 uppgår till en kostnad om 15,9 mnkr vilka redovisas inom Ar-
betsmarknadsavdelningen. Exkluderas dessa kostnader redovisas det resultat 
som kan relateras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordinarie bud-
get. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-01-26. 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse ”Årsbokslut 2017, resul-
tatfond” 
Rapporten ”Årsredovisning 2017 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden” 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Att godkänna upprättad rapport för 2017 årsbokslut. 
 Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande fördelas 2017 

års nettoresultat till resultatfonder i enlighet med upprättad bilaga. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar för allianspartierna bifall till utbildningsför-
valtningens förslag med tillägg av följande strecksats: 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden noterar att samtliga gymna-
sieskolor redovisar underskott avseende verksamhetsåret 2017. Nämn-
den uppdrar med anledning härav till respektive gymnasieskola att 
snarast redovisa vilka åtgärder som vidtas för att undvika underskott för 
innevarande år. 

 
Partigrupp S, MP och SD stödjer yrkandet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna upprät-
tad rapport för 2017 årsbokslut. 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under förutsätt-
ning av kommunstyrelsens godkännande fördelas 2017 års nettoresultat 
till resultatfonder i enlighet med upprättad bilaga. 
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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden noterar att samtliga gymna-
sieskolor redovisar underskott avseende verksamhetsåret 2017. Nämn-
den uppdrar med anledning härav till respektive gymnasieskola att 
snarast redovisa vilka åtgärder som vidtas för att undvika underskott för 
innevarande år. 

 
Protokollsanteckning från partigrupp S och MP 
”Vi socialdemokrater och miljöpartister oroas över att en stor andel elever inte 
når kunskapsmålen. I årsredovisningen kan vi utläsa att det är 17 % som inte 
klarar gymnasieexamen inom tre år. Nästan var femte elev. Anledningen till 
det beror säkert på olika orsaker. Vi vill att det i kvalitetsarbetet tydligare 
framgår hur utbildningsförvaltningen arbetar och säkrar upp att eleverna får 
den undervisningstid de är garanterade kopplat till respektive program. Vi so-
cialdemokrater och miljöpartister anser att det bör finnas tydliga riktlinjer och 
samsyn mellan huvudman och våra gymnasieskolor kring begreppet undervis-
ningstid så att eleverna får minst den garanterade undervisningstiden. Vi anser 
även att den kommunala vuxenutbildningen eller folkhögskolorna fyller en 
viktig funktion för dem som av någon anledning har behov av en andra chans 
till utbildning.” 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga gymnasieskolor/enheter inom Uan 
Enheter inom central förvaltning Ubf 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Stadskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 17 
 

Attestlistor för 2018 
Uan/2017:99   041 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter samt behö-
righetsattestanter för 2017 vilket överlämnas till utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-26. 
Förteckning över beslutsattestanter i Inköp och Faktura. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad för-
teckning över beslutsattestanter i Inköp och Faktura samt övriga atte-
stanter enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna upprät-
tad förteckning över beslutsattestanter i Inköp och Faktura samt övriga 
attestanter enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
Kommunrevisionen 
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§ 18 
 

Internkontrollplan 2018 
Uan/2018:36   007 
 
Sammanfattning 
Jönköpings kommunfullmäktige har 2004-11-25 fastställt riktlinjer för den 
interna kontrollen. I riktlinjerna framgår att varje nämnd årligen ska fastställa 
en plan för den interna kontrollen. Ett förslag till internkontrollplan för 2018 
avseende utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde finns upp-
rättad.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-01-26. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa intern-
kontrollplan för 2018 enligt utbildningsförvaltningens förslag. 

 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa intern-
kontrollplan för 2018 enligt utbildningsförvaltningens förslag. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Ubf ledningsgrupp 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-19  

15   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 19 
 

Upphävande av beslut om försök med lokal lönesättning inom gym-
nasieskolan 
Uan/2017:442   024 
 
Sammanfattning 
Dåvarande gymnasienämnden beslutade vid sammanträde 2008-11-10 om för-
söksverksamhet med lokal lönesättning vid Bäckadalsgymnasiet och Per  
Brahegymnasiet vilken skulle omfatta ett år. Försöket har löpt vidare efter den 
angivna perioden. Vägande skäl talar för att den lokala lönesättningen vid 
dessa båda skolor nu upphävs med verkan från den 1 mars 2018.   
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12-21 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Gymnasienämndens beslut daterat 2008-11-10, § 133, upphävs med 
verkan från och med 2018-03-01 
 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Gymnasie-
nämndens beslut daterat 2008-11-10, § 133, upphävs med verkan från 
och med 2018-03-01 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Gymnasiecheferna vid Bäckadalsgymnasiet och Per Brahegymnasiet  
HR-chefen 
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§ 20 
 

Informationsärenden 
 
Aktuellt från enheterna 
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om ”Utbildningsdirektörens halv-
dag”, den 21/2 på Elmia som kommer att ha temat ledarskap och varumärke. 
Föreläsare är Elisabeth Nilfors (professor och dekan) och Erik Nilsson (stats-
sekreterare) som båda tidigare varit förvaltningschefer. Göran informerar vi-
dare att arbete pågår med VIP och budget.  
 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa informerar om en rapport 
om de nationella målen inom gymnasiet som var positiv, framför allt kring det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten var helt utan anmärkningar.  
Erik Dahlbergsgymnasiet har en rektorstjänst utlyst. Tillsättning pågår av gym-
nasiechef Per Brahegymansiet.  
SKA fortskrider med läsårsutvärderingar. Marie informerar även om ansök-
ningsstatus till gymnasieskolorna samt arbetet kring att få ut VFU-studerande 
från högskolan.  
Samsyn behövs när det gäller APL, både när det gäller Bun och Uan. 10 YH-
utbildningar av 11 är nu igång och man går från 70 till 300 elever så det här är 
en stort växande verksamhet. Fler utbildningsledare behövs. Längre informat-
ion kommer på marsmötet av rektor Anders Rickman.  
 
Pernilla Persson, ekonomichef informerar följande. Man ser över resursfördel-
ningssystemet för särskolan, både grund- och gymnasiesärskola. Nytt system 
ska tillämpas och redovisas för nämnden innan sommaren. Ekonomienheten 
arbetar även mycket med VIP:en.  
 
Annett Kjellberg, chef utvecklings- och kvalitetsenheten informerar att man nu 
har fullskalig styrka på enheten. Anna Cedervall är ny som utvecklingsstrateg 
och Ulrika Franke ny som miljösamordnare på Upptech. Frida Ossiansson 
Nordqvist är projektledare när det gäller värdegrund. Annett informerar vidare 
om satsningen Jämlik skola där klass 1 och klass 7 får en gratis undervisnings-
satsning när det gäller programmering. Upphandling av schemaläggningssy-
stem, ska vara klart i maj. Sommarskola 2018 planeras, rektor är Malin Hård. 
Nytt projekt ska sjösättas den 21 februari: Gemensam riktning/varumärke/ vis-
ion för Jönköping som skolkommun. 
Jönköpings kommun är samordnare för 8-kommunersnätverket under 2018. 
 
Peter Karlsson, chef administrations- och utredningsenheten informerar om 
arbete kopplat till säkerhet. Brukarenkäten är på väg ut. En motion har inkom-
mit om att skapa en gemensam gymnasieskola, svar arbetas fram till 
majnämnden.  Mickael Zander (SD) lyfter frågan om att droghandeln eventu-
ellt har ökat på Per Brahegymnasiet. Förvaltningen svarat att man är medveten 
om problemet men inte fått indikationer på att det har ökat.  
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Arbetsmiljöstrateg Mats Sesö informerar om förvaltningens nuvarande kris-
plan. Remiss kommer att gå även till polisen. Krisplanen riktar sig till chef och 
personal på våra enheter. Mats presenterar en ny app för smart phones som ska 
provas på dels en grundskola och dels en gymnasieskola. Ska finnas i persona-
lens mobiler i första skedet, ej elevers.  
Övervakningskameror är installerade och utvärderas nu. Finns på Stensholms-, 
Attarps-, Junedals- och Råslättsskolan. På gång även på Flahult- och Rosen-
lundsskolan.  
Ett policydokument är framtaget för skola och vårdnadshavare där man ser 
över rutiner vid händelser samt bemötande och kommunikation.  
Utbildning Våld i skolan pågår, Räddningstjänsten utbildar.  
 
Statistik om nyanlända 
Rektor Malin Hård redogör för ärendet och visar statistik per 2018-01-31. Be-
tydligt mindre omfattning av nyanlända gymnasieelever i Jönköpings kommun 
än vad som var prognosiserat.  
 
Kränkande behandling 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa redogör för ärendet. 5 ären-
den på Bäckadalsgymnasiet, 1 på Erik Dahlbergsgymnasiet, 1 på Per Brahe-
gymnasiet och 1 på Sandagymnasiet. Samtliga elev-elev. Helen Petersson-
Lundgren har besökt samtliga gymnasieskolor och pratat med personalen om 
ärendena och beskrivit dem lite djupare. Personal ska anmäla till rektor som i 
sin tur ska anmäla till utbildningsförvaltningen. En anmälan om kränkning be-
höver inte alltid betyda att det varit en kränkning.  
 
Öppna jämförelser Gy 
Bitr. chef utbildning och arbetsmarknad Camilla Wetterö redogör för ärendet 
och går igenom materialet som kommit nämnden tillhanda.   
 
Resor utanför Norden 
Utbildningsdirektör Göran Isberg redogör för ärendet. En strategi håller på att 
arbetas fram tillsammans med enheten för utveckling och kvalitet.  
 
Medborgardialog 
Ärendet bordläggs till nämndsmötet i mars.  
 
Postlistans utskick och information till media resp. presidium 
Bengt Regné (M) informerar om att utskicken behöver komma samtidigt till 
presidiet och pressen.  
 
Arbetsmarknadspolitisk rapport 
Tf. chef arbetsmarknadsavdelningen Rickard Boson redogör för rapporten. 
Andel invånare som arbetar är högre än riket och har ökat. 
Total arbetslöshet: minskar stadigt, är nu på 4,4 %. Ungdomsarbetslösheten har 
halverats sedan 2012 för inrikes födda. Även siffran för utrikes födda ungdo-
mar har sjunkit, även om den är högre.  
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Rapport om KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) 
Enhetschef Eva Norrby redogör för rapporten och det nya arbetet som nu lyder 
under arbetsmarknadsavdelningen. Ambitionen är att dokumentet kring hela 
arbetet ska vara klart i maj, och sen revideras kontinuerligt. 220 ungdomar är 
kontaktade och av dessa har 128 tackat ja till aktivitet.  
 
Nyanlända – snabbare väg till arbete 
Markus Söderlind från LRF:s riksförbundsstyrelse berättar om sin verksamhet.
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§ 21 
 

Kurser och konferenser 
 
Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist redogör för de inbjudningar som in-
kommit till nämnden.   
 
16-kommuners är i år i Örebro den 26-27/4.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ordförande och 
2:e vice ordförande åker från nämnden. Camilla Ljungkvist anmäler 
dem.  

 
Särskolans rikskonferens är i år i Linköping den 14-15 maj.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 1 deltagare från 
alliansen och 1 från oppositionen får åka. Camilla Ljungkvist anmäler 
dem.  

 
 
Datumet för kvalitetsdialog hos Grennaskolan flyttas. Utbildningsförvaltningen 
återkommer med nytt datum. 
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§ 22 
 

Rapport från kurser, konferenser och programråd 
 
Kvalitetsdialog Per Brahegymnasiet: Agneta Svennebring (MP) berättar från 
eftermiddagens besök då hon var på en bild-lektion. Hon var även på en musik-
lektion samt en samhällslektion om FN.  
 
Katja Öz (S), Amir Crnic (S), Bengt Regné (M) och Bertil Rylner (L) rapporte-
rar om en konferens på Spira om samhällskunskap för nyanlända samt om kul-
turkrockar.  
 
Amir Crnic (S) rapporterar från besök hos Upptech där han träffat den nye 
verksamhetschefen Adam Starck.  
 
Carl-Johan Lundberg (M) och Amir Crnic (S) rapporterar om ett samarbete 
mellan högskola, YH-utbildningarna, gymnasieskolorna och Upptech för att 
väcka intresse för teknikutbildningar.  
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§ 23 
 

Övrigt 
 
Med anledning av en fråga från Micael Zander (SD) kring ökad droghandel på 
Per Brahegymnasiet informerar chef utbildning och arbetsmarknad Marie 
Protiwa om följande: polis, fältare och Per Brahegymnasiet själva dementerar 
att det ska förekomma mer droger där än på andra skolor.  
 
Marie Protiwa informerar även om avstängningen av en elev på Erik Dahl-
bergsgymnasiet som nu är avslutad. Den blev inte förlängd, och eleven är till-
baka på skolan idag.  
 
Carl-Johan Lundberg (M) informerar om GDPR vilket är en skärpning av PUL 
(Personuppgiftslagen) från den 25 maj 2018. Information får bara sparas så 
länge det finns relevans för det.  
 
Uppdrag ges till förvaltningen att informera utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden hur arbetet med att implementera GDPR i verksamheten fortgår.  


