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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Rumlaborg kl. 09:00 – 14.20
Beslutande Carina Sjögren (S), ordf.

Johnny Hartwig (S)
Amir Crnic (S), ersättare för Katja Öz (S)
Hans Holtz (S)
Göran Bäckstrand (C)
Bertil Rylner (L)
Gabriella Lönn (KD), beslutande § 1-10 till kl. 12.00, sen endast närvarande 13.10-14.20
Mattias Oscarsson (KD), beslutande från kl. 13.00-14.20, § 11-14 
Kjell Olsson (KD)
Kamran Sairafi (M)
Daniel Engström (M)
Bengt Andersson (SD)

     

Närvarande ersättare Amir Crnic (S)
Ingrid Forsberg (S)
Maria Hörnsten (S)
Ola Olsson (C)
Agneta Fransson (MP)
Mats Svensson (V)
Mattias Oscarsson (KD) närvarande kl. 09.00-14.20, ersättare från kl. 13.10-14.20 för 
Gabriella Lönn (KD)
Daniel Ihreborn (M) till kl. 13.45
Lena Hedell (M) till kl. 13.45
Björn Andersson (SD)

Utses att justera Kamran Sairafi Justerare 2

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna Paragrafer  1-14

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 2020-01-27

Datum för anslags uppsättande 2020-02-04 Datum för anslags nedtagande 2020-02-27

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna

Underskrift
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande: Claes Tidanå, t.f. utbildningsdirektör
Marie Wettermark, verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande
Camilla Wetterö, bitr. verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande
Pernilla Persson, ekonomichef
Marie Söderberg, HR-chef
Rickard Boson, arbetsmarknadschef
May Wismén, statistiker 
PO Johansson, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet, del av § 11
Anders Rickman, enhetschef yrkeshögskolan, del av tid
Oskar Cronodahl, gymnasiechef Per Brahegymnasiet
Eva-Karin Karlsson, säkerhetsstrateg § 10 och 11
Maria Lillieström, utvecklingsstrateg, § 3-4
Krister Bengtsson, utredare, § 5
Martin Höglund, samordnare/strategisk chef, § 6
Helén Petersson Lundgren, barn- och elevombud, § 11
Camilla Ljungkvist, nämndsekreterare
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Innehåll Sida

Godkännande av dagordning

Upprop

Protokollets justering

§ 1 Meddelanden 5

§ 2 Anmälan om delegationsbeslut 6

§ 3 Barnbokslut 2019
Uan/2019:421

7

§ 4 Integrationsrapport 2019
Uan/2019:369

8

§ 5 Yttrande över medborgarförslag om gratis mensskydd i 
skolan

Uan/2019:347

9

§ 6 Tillfälliga skollokaler vid Per Brahegymnasiet
Uan/2019:389

10 - 11

§ 7 Sommarjobb och feriepraktik för ungdomar 2020
Uan/2019:419

12 - 13

§ 8 Central koordinatortjänst lärling och arbetsplatsförlagt lä-
rande

Uan/2019:412

14 - 15

§ 9 Programutbud på kommunens gymnasieskolor läsåret 
2020/2021

Uan/2019:410

16 - 17

§ 10 Program för trygghet och säkerhet 2019-2022
Uan/2019:371

18

§ 11 Informationsärenden 19 - 20

Rapport från säkerhetsstrategen ang. Trygghet och säker-
het på gymnasieskolorna

Information om start av humanistiska programmet på Per 
Brahegymnasiet

Aktuellt från avdelningarna

Statistik om nyanlända

Kränkande behandling

§ 12 Kurser och konferenser 21

§ 13 Rapport från kurser, konferenser och programråd 22
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§ 14 Övrigt 23
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 

Meddelanden

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 
2019-12-04—2020-01-09

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 Redovisningen av meddelanden godkänns.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 

Anmälan om delegationsbeslut

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2019-11-18—2020-01-09

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 

Barnbokslut 2019
Uan/2019:421   610 

Sammanfattning
Stadskontoret har begärt in uppgifter i samband med upprättandet av kommu-
nens barnbokslut för 2019. I ärendet redovisas utbildningsförvaltningens för-
slag till svar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11
Barnbokslut 2019, daterad 2019-12-11

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 Barnbokslut 2019 godkänns

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

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

Protokollsanteckning
Kamran Sairafi (M) lämnar följande protokollsanteckning från M och KD: 
Barnbokslutet beskriver att vi inte uppfyller Skollagen när det gäller gymnasie-
särskolan när det gäller bland annat lokaler, gruppstorlekar och brist på kompe-
tens. Vi anser att det är högst oroväckande och vill därför säkerställa att det 
med omedelbar verkan vidtas åtgärder för att säkerställa att vi som huvudman 
uppfyller Skollagen. Ordförande bör initiera en handlingsplan och en första 
återkoppling bör ske till februari nämndsammanträde.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Barnbokslut 2019 godkänns

Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 

Integrationsrapport 2019
Uan/2019:369   132 

Sammanfattning
Samtliga nämnder och bolag har fått i uppdrag att skriva en integrationsrapport 
för 2019. Nämndernas rapporter utgör en del av underlaget till den övergripan-
de rapport som kommunens integrationssamordnare därefter sammanställer till 
kommunfullmäktige.  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden har en gemensam integrationsrapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11
Integrationsrapport 2019, daterad 2019-12-11

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 Integrationsrapport 2019 godkänns

MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.

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

Protokollsanteckning
Kamran Sairafi (M) lämnar följande protokollsanteckning för M och KD: 
Vi anser att det av kommunfullmäktige uppsatta målet att förvaltningarnas per-
sonalsammansättning ska återspegla kommunbefolkningens på basis av etnici-
tet är problematisk. Syftet med målet är att förebygga och motverka diskrimi-
nerande strukturer men för att uppnå detta syfte finns det bättre verktyg, till ex-
empel anonymiserade ansökningsprocesser. Alla människor är unika individer 
och ska bedömas utifrån sin individuella särprägel, inte utifrån gravt generali-
serande klassificeringar såsom etnicitet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Integrationsrapport 2019 godkänns

Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 

Yttrande över medborgarförslag om gratis mensskydd i skolan
Uan/2019:347   000 

Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts 
möjlighet att yttra sig över ett medborgarförslag som föreslår gratis mensskydd 
i skolan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ewelina Axell, daterat 2019-09-20
Remiss från kommunstyrelsen, daterat 2019-10-10
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-08

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet

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

Protokollsanteckning
Mats Svensson (V) lämnar följande protokollsanteckning från V:

Vänsterpartiet stöder medborgarförslaget om gratis mensskydd i skolan. Det 
ligger i linje med gratis vård och medicin till barn och ungdom.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens yttrande i ärendet

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 

Tillfälliga skollokaler vid Per Brahegymnasiet
Uan/2019:389   292 

Sammanfattning
Elevutvecklingen i åldrarna 16-18 år väntas enligt aktuell befolkningsprognos 
för Jönköpings kommun öka med ca 500 elever fram till år 2022 från dagsaktu-
ell elevavstämning. I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investerings-
plan 2020-2022 med utblick till 2024, presenteras planerad kapacitetsförstärk-
ning vid två gymnasieskolor för att möta delar av denna elevökning. Den suc-
cessiva elevökningen medför dock stor risk för en ansträngd eller svårhanterlig 
situation för verksamheterna i det befintliga lokalbeståndet. Bedömningen är 
att gymnasieskolorna svårligen kommer kunna möta det ökade elevunderlaget 
utan utökad kapacitet i det korta perspektivet. Utbildningsförvaltningen före-
slår därför att etablera tillfälligt lokaltillskott i form av moduler på Per Brahe-
gymnasiets fastighet Götaland 6, till dess att permanenta lokallösningar etable-
rats.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-26

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut:

 Tekniska nämnden ombeds av utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den att utreda möjligheter för etablering och vidare förhyra moduler på 
fastigheten Götaland 6, enligt behovsframställan i utbildningsförvalt-
ningens tjänsteskrivelse

 Tillkommande hyreskostnader föranledda av förhyrda moduler föreslås 
arbetas in i VIP 2021-2025

 Utgifter för inköp av inventarier förutsätts arbetas in under kommande 
arbete med VIP 2021-2025

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Tekniska nämnden ombeds av utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-

den att utreda möjligheter för etablering och vidare förhyra moduler på 
fastigheten Götaland 6, enligt behovsframställan i utbildningsförvalt-
ningens tjänsteskrivelse

 Tillkommande hyreskostnader föranledda av förhyrda moduler föreslås 
arbetas in i VIP 2021-2025

 Utgifter för inköp av inventarier förutsätts arbetas in under kommande 
arbete med VIP 2021-2025
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Stadskontoret
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 

Sommarjobb och feriepraktik för ungdomar 2020
Uan/2019:419   030 

Sammanfattning
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) får i uppdrag att anordna sommarjobb och 
feriepraktik för behöriga sökande i Jönköpings kommun. 
År 2020 planeras för 120 sommarjobb. År 2019 var det beslutade antalet som-
marjobb 100. Arbetsmarknaden för ungdomar är fortsatt god, men en liten ök-
ning av arbetslösheten för gruppen under hösten gör att antalet föreslås öka nå-
got. Kostnaderna för 120 sommarjobb och feriepraktik för alla behöriga sökan-
de är budgeterade inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2020.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09

Utbildningsförvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut feriepraktik:

 Feriepraktik anordnas 2020 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 ele-
ver inom gymnasiesärskolan.

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 2000 eller senare 
får söka feriepraktik.

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

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut sommarjobb:
 Under i huvudsak juni – augusti 2020 anordnas 120 sommarjobb för 

ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina 
gymnasiestudier vårterminen 2019 eller avslutar sina gymnasiestudier 
under 2020.

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1999 eller tidi-
gare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.

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

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut feriepraktik:
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Feriepraktik anordnas 2020 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 ele-
ver inom gymnasiesärskolan.

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 2000 eller senare 
får söka feriepraktik.

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

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut sommarjobb:
 Under i huvudsak juni – augusti 2020 anordnas 120 sommarjobb för 

ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina 
gymnasiestudier vårterminen 2019 eller avslutar sina gymnasiestudier 
under 2020.

 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1999 eller tidi-
gare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.

En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och an-
ställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för 
de som inte kollektivavtal reglerar lön. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 

Central kordinatortjänst lärling och arbetsplatsförlagt lärande
Uan/2019:412   612 

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla området kring 
lärlingsutbildning och det arbetsplatsförlagda lärandet genom en central pro-
jekttjänst i form av en koordinator motsvarande 100 %.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-13
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Utbildningsför-

valtningens förslag om fortsatt central koordinatortjänst, 100%, i form 
av en projekttjänst för utveckling av Lärlingsutbildningen samt det ar-
betsplatsförlagda lärandet under ytterligare två läsår, 2020/2021 – 
2021/2022. Medel för detta tas av Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens totala resultatfond.

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 godkänner Utbildningsför-

valtningens förslag om fortsatt central koordinatortjänst, 100%, i form 
av en projekttjänst för utveckling av Lärlingsutbildningen samt det ar-
betsplatsförlagda lärandet under ytterligare två läsår, 2020/2021 – 
2021/2022. Medel för detta tas av Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens totala resultatfond.

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
HR-enheten
Rektorer Gy
Gymnasiechefer Gy
Administrationschefer Gy
Utbildningsledare Gy
HR-konsult Bäckadalsgymnasiet
Verksamhetschef Gymnasium och vuxnas lärande
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bitr. verksamhetschef Gymnasium och vuxnas lärande
Gymnasieantagningen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 

Programutbud på kommunens gymnasieskolor läsåret 2020/2021
Uan/2019:410   612 

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2018-05-07, beslutade Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden om att öppna två nya program på Bäckadalsgymnasiet. Ekonomipro-
grammet och Samhällsvetenskapliga programmet. De två programmen finns 
sedan tidigare på fler gymnasieskolor i kommunen.

I tjänsteskrivelse, 2019-04-15, föreslog Utbildningsförvaltningen nämnden att 
skjuta upp programstarten på Bäckadalsgymnasiet, med anledning av de plane-
rade byggnationerna på skolan.

Efter ytterligare analyser av behovet av gymnasieplatser, i samband med  gym-
nasieantagning till läsåret 2019/2020, vill Utbildningsförvaltningen föreslå att 
Ekonomiprogrammet och det Samhällsvetenskapliga programmet inte startar 
på Bäckadalsgymnasiet, överhuvudtaget.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att godkänna 

Bäckadalsgymnasiets begäran om att inte starta Ekonomiprogrammet 
och Samhällsvetenskapliga programmet, på Bäckadalsgymnasiet.

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 om att godkänna 

Bäckadalsgymnasiets begäran om att inte starta Ekonomiprogrammet 
och Samhällsvetenskapliga programmet, på Bäckadalsgymnasiet.

Beslutet expedieras till:
Gymnasiechefer, BD, SA, ED, PB
Rektorer- gymnasieskolorna
Administrationschefer, gymnasieskolorna
Utbildningsledare, gymnasieskolorna
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

HR-konsult, Bäckadalsgymnasiet
Ekonomiavdelningen, UBF
HR chef, UBF
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 

Program för trygghet och säkerhet 2019-2022
Uan/2019:371   170 

Sammanfattning
Program för trygghet och säkerhet har framtagits och översänts på remiss till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag
Program för trygghet och säkerhet 2019-2022. Utbildningsförvaltningens tjäns-
teskrivelse med bilaga daterad 2019-12-02. 

Utbildningsförvaltningens förslag
 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-12-02 får utgöra nämndens yttrande i ärendet. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden
Ordförande Carina Sjögren (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens för-
slag. 
Kjell Olsson (KD) yrkar att även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
nämns under rubrikerna suicidprevention, vattensäkerhet och brottsprevention i 
ytterligare en strecksats i beslutet. Kamran Sairafi (M) ställer sig bakom yrkan-
det för moderaternas räkning. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
 Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-12-02 får utgöra nämndens yttrande i ärendet. 
 Att under rubrik Uppdrag och ansvar tillföra utbildnings- och arbets-

marknadsnämnden i avsnitten suicidprevention, vattensäkerhet och 
brottsprevention.

Ärendet tas med omedelbar justering.

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten
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§ 11 

Informationsärenden

Rapport från säkerhetsstrategen ang. Trygghet och säkerhet på gymnasie-
skolorna
Säkerhetsstrateg Eva-Karin Karlsson redogör för ärendet i allmänhet och Eva-
Karin och gymnasiechef PO Johansson informerar om det som skett på Bäcka-
dalsgymnasiet som är den skola som har mest skadegörelse just nu.

Information om start av humanistiska programmet Per Brahegymnasiet
Gymnasiechef Oskar Cronodal redogör för ärendet. Det är lågt söktryck till hu-
manistiskt program, endast 9 sökande i dagsläget. Det finns dessutom två in-
riktningar vilket gör att det blir ännu färre sökande per inriktning. Vid en sam-
läsning med samhällsprogrammet är det 7 kurser som skiljer sig mellan pro-
grammen. En lösning är att ha fyra klasser i SA och en blandad SA/HU. En an-
nan lösning är samläsning över årskurserna. Innan man går till beslut måste 
man invänta söksiffrorna och därefter se över finansiering och programupp-
lägg. Beslut föreslås tas i februari om ekonomi och beslut om start samtidigt 
som övriga programstarter. 

Aktuellt från avdelningarna
T.f. utbildningsdirektör Claes Tidanå informerar att avtalen gällande särskolan 
med Habo och Mullsjö ska omförhandlas och därför har de sagts upp.

Verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande Marie Wettermark informe-
rar om protokollet från Skolinspektionen där förvaltningen har skickat in några 
rättningar. 
Marie Wettermark och Camilla Wetterö kommer tillsammans med Antagnings-
funktionen att besöka de fristående skolorna i kommunen. En arbetsgrupp har 
startats för att arbeta med en revidering av SYV-planen. 

Biträdande verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande Camilla Wetterö 
informerar om svar till Deloitte när det gäller deras frågor från kommunrevisio-
nen. 
Ett nätverk med mottagningsenhet och rektorer arbetar med att se över och föl-
ja de elever som läser språkintroduktion på mottagningsenheten. Eventuellt be-
hövs endast språkintroduktion på en skola i höst beroende på hur många nyan-
lända som kommer. 

Arbetsmarknadschef Rickard Boson informerar om projektet som AMA arbetar 
med tillsammans med EFS (Europeiska socialfonden): ”Koll på förmåga – Stöd 
till Förändring”. Han berättar om dess målgrupp, övergripande syfte, arbetsme-
toder, förväntat resultat och tidsplan. 
Rickard informerar även att han ska vara föräldraledig från den 1 februari 2020 
till september 2020 och t.f. arbetsmarknadschef under tiden är Eva Dahl som 
annars är enhetschef på den administrativa enheten.
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HR-chef Marie Söderberg informerar om att det är svårt att rekrytera matte- 
och NO-lärare. Man har därför gjort en inventering bland lärarna för att se vil-
ka legitimerade lärare som kan tänka sig att undervisa i matematik. Detta gäller 
främst för grundskolan. 

Anders Rickman låter hälsa att man just nu arbetar med omsök av ett antal ut-
bildningar men inga nysök. 

Statistik om nyanlända
Ärendet utgår p.g.a. att ingen ny statistik har inkommit under julledigheterna.

Kränkande behandling
Barn- och elevombud Helén Petersson Lundgren redogör för anmälningarna 
som kommit in sedan förra nämndsmötet:
Två anmälningar om kränkande behandling på Bäckadalsgymnasiet, pojkar 
Tre anmälningar om kränkande behandling från Erik Dahlbergsgymnasiet, 
varav en flicka och två ej angivet
Två anmälningar om kränkande behandling från Per Brahegymnasiet, flickor, 
elev/elev.
En anmälan om kränkande behandling från Vuxenutbildningsenheten, pojke, 
elev/elev. 
Ackumulerat exakt lika många som förra året, 24 st. 
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§ 12 

Kurser och konferenser

Sammanfattning
Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist redogör för de inbjudningar som inkom-
mit till nämnden.

Nämnden har sedan tidigare beslutat om deltagare vid AMA-dagarna (Sveriges 
Kommuners och Regioners årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar) den 
12-13 mars 2020 och deltagarnas namn kommer att meddelas arbetsmarknads-
chef Rickard Boson.

Camilla Ljungkvist informerar vidare om utbildningen ”Barnkonventionen blir 
lag” den 24/3 kl. 9-12 då hela nämnden erbjuds att deltaga tillsammans med 
barn- och utbildningsnämnden. 

Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist påminner om kvalitetsdialog på Sanda-
gymnasiet torsdag den 30/1 samt kommande programråd:

Vård- och omsorg inkl. gysär: 29/1 kl. 10.00-12.00 samt 2/4 kl. 14.30-16.30
Industritekniska: 4/2 kl. 15.00-17.00
Restaurang- och livsmedel inkl. gysär: 25/2 kl. 15.00-16.00
Hotell- och turism: 25/2 kl. 16.00-17.00
Hantverk: 3/3 kl. 08.00-09.30
Bygg- och anläggning: 4/3 kl. 14.00
Barn- och fritid: 5/3 kl. 14.30-16.00
El- och energi: 5/3 kl. 15.00-17.00
Fordon- och transport, Fordonsvård och godshantering inkl. gysär: 25/3 kl. 
14.00-16.00
VVS och Fastighet: 1/4 kl. 14.00-16.00 
Handel- och administration inkl. gysär: 17/4 kl. 10.00
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§ 13 

Rapport från kurser, konferenser och programråd
Inget att rapportera
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§ 14 

Övrigt

Sammanfattning
Kjell Olsson (KD), Hans Holtz (S) och Kamran Sairafi (M) vill ge utbildnings-
förvaltningen ett uppdrag med rubriken Utredning om stöd till gymnasiesko-
lans elever. Claes Tidanå låter hälsa från Susanne Törnvall att det kommer att 
tas upp som en informationspunkt på nästkommande arbetsutskott för Uan. 

Kamran Sairafi (M) ställer frågan om ärendet kring Sandagymnasiets matsal. 
Carina Sjögren (S) svarar för koalition för Jönköping att man arbetar aktivt 
med frågan som är under utredning och att man vill kunna ta ett beslut så snart 
som möjligt. Kamran Sairafi (M) önskar ett slutdatum för beslutet. 
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