JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarimadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-17

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl 13:00-16:45

Beslutande

Carin Berggren (M) t o . m k l 15:35 § 116
Kristoffer Rasmussen (M) ersätter Albert Ähs (M)
Ola Helt (M) ersätter Priya Joshi (M)
Saddia Hidalgo-Larsson (KD)
Kjell Olsson (KD)
Bertil Rylner (FP) 1 :a vice ordf. Ordf fr.o.m. k l 15:35 §116
Bodil Käll (C)
Tord Sundqvist (S) 2:e vice ordf.
Katja Öz (S)
Markus Fredriksson (S)
Irada Söderberg (S)
Mattias Oscarsson (KD) ersätter Carin Berggren (M) fr.o.m.
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kl. 15:35 §116

Övriga närvarande

Mattias Oscarsson (KD) to.mkl 15:35 § 116
Lars-Göte Löfdahl (KD)
Agneta Sundgren (C)
Anna Gunnarsson (S)
Amir Crnic (S)
Nicklas Ödman (S)
Forts, sid 2

Utses att justera

Katja Öz

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Huskvarna den 1 december 2014

Underskrifter

Pai-agrafer 112-120

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Utbildnings- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-17

Datum for anslags uppsättande

2014-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Underskrift

Justerandes sign

fUJi

Datum för anslags nedtagande

(ftXfiicyC/ct.

Utdragsbestyrkande

2014-12-25

JÖNICÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarimadsnämnden

Övriga närvarande

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-17

Göran Isberg, utbildningsdirektör
Jane Ydman, ekonomichef
Marie Söderberg, personalchef
Jane Wågman, rektor Erik Dahlbergsgymnasiet § 112
Clara Gustafsson, skolkurator § 112
Morgan Holm, IT-pedagog/utvecklare § 112
Johan Pedersen, kvalitetscontroller § 112
Kerstin Olsson, utvecklingsledare § 115
Monica Lundqvist, strategisk chef § 115
Marie Vaadre, nämndsekreterare/ utredare

utdragsbestyrkande
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§112

Informationsärenden
Handlingsplan för skolledare och elevhälsoteam i hedersrelaterade frågor
Jane Wågman rektor Erik Dahlbergsgymnasiet och Clara Gustafsson, skolkurator
informerar om arbetet med att ta fram en handlingsplan för hedersrelaterad
problematik som riktar sig till skolledare och Elevhälsoteam i Jönköpings
Kommuns kommunala verksamheter. Länsstyrelsen har beviljat pengar för att
implementera en handlingsplan som ska vara funktionell M n förskola till
gymnasiet.
Införande av molntjänst Office 365
Göran Isberg, utbildningsdirektör, redogör for IKT användningen och dess
utveckling i skolan genom åren. För att stötta lärandet och ge skoloma ett modemt
redskap för samarbete och utveckling, konuner lärare och elever till våren att
erbjudas molntjänsten och IKT-verktyget Office365for Education. Morgan Holm,
IKT pedagog och utvecklare informerar om att han konuner att leda arbetet med
molntjänsten och att det konuner bli ett komplement till den lärplattform som
upphandlas under hösten. Lärplattformen planeras att införas under höstterminen
2015.
Öppna jämförelser gymnasieskolan
Johan Pedersen, kvalitetscontroller infoimerar om SKL rapporten som handlar om
öppna jämförelser gymnasieskolan i Jönköpings kommun med jämförelser mot
riket och liknande kommuner.
Information Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Göran Isberg, utbildningsdirektör informerar om Yrkeshögskoleutbildningen
inom omi-ådet produktion/automation. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ställer sig positiva till förslaget att tilldela Bäckadalsgymnasiet 100 tki- för att göra
en tidsbegränsad anställning av en projektkoordinator eller motsvarande för den
aktuella YH-utbildningen. (Se direktivet i bilaga).
Aktuellt från enheterna
Förvaltningsledning
Göran Isberg, utbildningsdirektör infoimerar om att Anna Karlefjärd är föreslagen
till tjänsten som Chef för utvecklingsenheten.
Personalenheten
Marie Söderberg, personalchef informerar om sjukfrånvaro.

utdragsbestyrkande
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Rapport från kurser och konferenser
Katja Öz (S) rapporterar från H L K konferensen i Jönköping "En skola på
vetenskaplig grund" den 22-23 oktober. Vid konferensen uppmärksammades bl.a.
att det är få sökande till läraiprogrammet i Sverige, vilket även var ett problem i
Singapore, men som nu har lyckats att vända trenden.
Katja Öz (S) och Saddia Hidalgo-Larsson (KD) rapporterar fi-ån konferensen "En
välfungerande arbetsmarknad" som anordnades i Stockholm den 17 oktober. Bl.a.
diskuterades regionala lösningar för arbetslöshet och möjligheter för att starta
eget.
Rapport från programråd och kontaktpohtikerforum
Kjell Olsson (KD) rappoi-terar fiån Industritekniska programmets programråd där
bl.a. arbetet med yrkeshögskolan och dess struktur pågår.
Anna Gunnarsson (S) rappoi-terar från programrådet för bam- och
fiitidsprogrammet. Vid programrådet lyftes bl.a. frågor kring namnen om de olika
programim-iktningama. Nya namnförslag kommer att inkomma till nänmden
längre fram. Struktur för handledare diskuterades också och eventuella modeller,
t.ex. Bosö modellen.

Justerandes sign
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§113

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden
2014-09-05-2014-10-30.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justerancjds'lsign

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarimadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-17

§114

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteclcning över delegationsbeslut
2014-06-05-2014-10-29.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av delegationsbeslut godkärms.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§115

Yttrande över remiss -Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
2015-2020
Uan/2014:172 026
Sammanfattning
Stadskontoret har för yttrande till kommunens nämnder m.fl. översänt ett förslag
till jämställdhetsplan 2015-2020 för Jönköpings kommun.
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över förslaget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets remisskrivelse Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 20152020, daterad 2014-09-22, med tillhörande förslag tiU jämställdhetsplan 20152020. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2014-10-20.
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
— Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, daterad
2014-10-20, godkänns och får utgöra utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämndens remissvar till stadskontoret.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomföits.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
— Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, daterad
2014-10-20, godkänns och får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till stadskontoret.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§116

Månadsrapport per oktober 2014
Uan/2013:119 041
S ammanfattning
Utbildningsförvaltningen har enligt tidplan och anvisningar från stadskontoret
upprättat en s.k. fördjupad månadsrapport per oktober 2014. En stor
del av rapporten har fokus på att följa upp de särskilda uppdrag samt
övriga skrivningar som firms 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 skrivningar i VIP som berör nämnden pågår inom
utbildnings- förvaltningen, en del av uppdragen är även klara. Vad
gäller den ekonomiska prognosen gör förvaltningen bedömningen att
nämnden totalt sett kommer att redovisa ett överskott för 2014.
Beslutsunderlag
UtbildningsföiTaltningens tjänsteslflivelse 2014-11-12. Fördjupad månadsrapport
per oktober 2014.
Förslag till utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
— Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
upprättad fördjupad månadsrapport per oktober 2014
samt redovisar den till stadskontoret.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämndens beslut
— Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
upprättad fördjupad månadsrapport per oktober 2014
samt redovisar den till stadskontoret.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign

utdragsbestyrkande
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§117

Gymnasiesärskolans organisation från och med läsåret 2015/2016
Uan/2012:239

617

Sammanfattning
Regeringen har tidigare fattat ett beslut om förändring av gynmasiesärskolan från
och med läsåret 2013/14 (SFS 2012:109). Det ska fmnas nio nationella program
och ett poängsystem med kurser lilmande gymnasieskolans har införts. Yrkes- och
verksamhetsträning har ersatts med ett Individuellt program.
Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-05-12
beslutat att tidigare ställningstagande om att från och med läsåret 2014/2015 flytta
programmet Hantverk och produktion och den lokala inriktningen Park, Industri
och fordon (PIF) till Bäckadalsgymnasiet skulle upphävas. Berörda utbildningar
beslutades kvarligga på Sanda Utbildningscentrum tillsvidare. Yidare beslutades
att ett uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att senast i december 2014
återkomma till nämnden med ett förslag på organisation och programutbud
avseende gymnasiesärskolan inför läsåret 2015/2016.
Motivet till detta var att den erfarenhet Utbildningsförvaltningen dragit av de två
ansökningsomgångar som genomforts inom ramen för GYS 2013 är att
programmet for Hantverk och produktion i mycket liten omfattning attraherar
elever.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-23, samt bilaga
tjänsteskrivelse 2014-09-23
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
— Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att besluta enligt
utbildningsförvaltningen förslag som anges i bilaga till tjänsteslaivelse
2014-09-23.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
— Utbildning- och arbetsmarlcnadsnämnden föreslås att besluta enligt
utbildningsförvaltningen förslag som anges i bilaga till tjänsteskrivelse
2014-09-23.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Utbildningsdirektör Göran Isberg
Ekonomichef Jane Ydman
Gymnasiechef U l f Andersson
Gymnasiechef Claes Axelsson
Rektor Elisabet Sjöberg
Rektor Camilla Wetterö
Studie- och yrkesvägledare Madeleine Lindqvist
Särskolesamordnare Marianne Isaksson
Chefen BoE Susanne Törnvall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmaricnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-17

§118

Ansökan om dispens från gällande miljöregler vid inköp av
fordon
Uan/2014:177 409
Sammanfattning
Ett undantag från kommunens miljöregler föreslås medges i samband med inköp
av tre fordon till fordons- och transportprogrammet vid Bäckadalsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Bäckadalsgymnasiet, inkommen 2014-10-08
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-03
Förslag till utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden
- Utbildningsförvaltningen medges göra ett undantag från kommunens miljöregler vid förestående inköp av tre fordon till fordons- och transportprogrammet vid Bäckadalsgymnasiet
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämndens beslut
- Utbildningsförvaltningen medges göra ett undantag från konununens miljöregler vid förestående inköp av tre fordon till fordons- och transportprogi'anunet vid Bäckadalsgymnasiet

Beslutet expedieras till:
Bäckadalsgymnasiet

Justerandp^ sigi^
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§119

Sammanträdestider för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 2015
Uan/2014:183 000
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen lämnar följande förslag till sammanträdestider för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Uan) avseende 2015. Förslaget är
upprättat med hänsyn till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden och arbetsutskottets sammanträden är
förlagda till måndagar klockan 13:00 om inget annat anges.

Uan
9/1 fredag kl.
08:30
19/1 kl. 08:30.
pga utbildning

KS

KF

7/1,14/1,28/1

29/1

2/2 kl 08:30. pga
utbildning

16/2

11/2, 25/2

26/2

2/3

16/3

11/3,25/3

26/3

Uan:s A U

12/1

9/4 årsredov.
30/3*)

13/4

15/4, 28/4

29/4

11/5

12/5, 27/5

28/5

25/5

8/6

3/6, 16/6

17/6

3/8

17/8

12/8, 25/8

26/8

31/8

14/9

9/9, 22/9

23/9

24/4 fredag 08:30
pga Skolriksdag
2015

21/10, 29/10
28/9

12/10

7/10, 20/10 VIP

VIP

2/11

16/11

11/11,24/11

25/11

30/11

14/12 + Bun

2/12, 15/12

16/12

*) Heldag V1P+ A U

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-10-08 §256.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-28.
Förslag till utbildnings-och arbetsmarimadsnämnden
- Upprättat förslag till sammanträdestider för 2015 godkänns.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Upprättat förslag till sammanträdestider för 2015 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

4/v

Utdragsbestyrkande
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§120

Kurser och konferenser
Uan/2014:04 027
Dialog om tillgänglighet
Jönköpings kommun bjuder in till dialog om tillgänglighet med fokus på personer
med fysisk fiinktionsnedsättning. Tisdag den 25 november kl. 08:30-12:00 i
Sessionsalen/Hoven i Jönköping.
"Gamification" -Engagemang och Innovation
Jönköpings kommun bjuder in till Seminarium om "Gamification". Torsdag den
27 november kl. 09:00-12:30 på Elmia i Jönlcöping.
Fokus Framtid- Etablering för välfärd
Länsstyrelsen för Jönlcöpings län bjuder in till informationsdag om integration och
etablering för nyanlända. Måndag den 8 december Icl. 09:00- 16:00 på SF Bio i
Jönköping.
Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämndens beslut
—• Ledamöter och ersättare i utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden ges
möjhghet att delta i konferenserna och anmäler sig själva.

utdragsbestyrkande
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MEDDELANDEN 2014-11-17
140905-141030

Bilaga 1
1 (1)

Uan/2012:274

635

Ink./Uppr.

A vsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet

Skolinspektionen

Beslut: Uppföljning efter tillsyn i Jönköpings kommun,
Bäckadalsgymnasiet. Tillsynen i Jönköpings kommun avslutas
därmed.

Utbildning och arbetsmarknad

Uan/2012:356

039

Ink./Uppr

A vsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet

Socialnämnden

SOC § 175 2014-09-16 Uppföljning av projekt för anställningar
med anställningsstöd i kommunala förvaltningar

Utbildning och arbetsmarknad

Uan/2014:43

619
Utbildning och arbetsmarknad

Ink./Uppr

A vsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet

Skolinspektionen

Beslut: Avslagen ansökan från Magelungen Utveckling AB om
godkännande som huvudman för gymnasieskola i Jönköpings

Uan/2014:68

600
Utbildnings- och arbetsmarknad

Ink./Uppr

A vsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet

Kommunfullmäktige

KF § 194 2014-10-09 Motion om skriftliga rutiner vid personbrott
mot barn

Uan/2014:119

626

Ink./Uppr

A vsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet

Kommunstyrelsen

KS § 244 2014-09-24 Yttrande över "Regional kulturplan för
Region Jönköpings län 2015-2017"

Utbildnings- och arbetsmarknad

Övriga meddelanden
Ink./Uppr

Avsändare/Mottagare

Dokumentbeskrivning

Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet
Inkommet

Tord Sundqvist (S)
Bertil Rylner (FP)
Kjell Olsson (KD)
Kristoffer Rasmussen (M)
Albert Ahs(M)
Bodil Käll (C)
Mattias Oscarsson (KD)
Ola Helt (M)
Lars-Göte Löfdahl (KD)
Katja Öz (S)
Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Kommuner och
Landsting

Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m., 2 st
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m., 2 st
Redovisning av deltagande i sammanträden m.m.
Cirkulär 14:39. Budgetpropositionen för 2015

Inkommet

Cirkulär 14:41. Bristande tillgänglighet som en form av
diskriminering - ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari
2015

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Uan/2013:311

DELLEGATIONSBESLUT 2014-11-17
140605—141029

Bilaga 2
1 (4)

617
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Tenhults
Naturbruksgymnasium

Beslut: Godkänt utbildningsavtal för elever i gymnasiesärskola vid Tenhults
Naturbruksgymnasium läsåret 2014/2015

Uan/2013:397

606
Arbetsmarknadsavdelningen

Mottagare

Dokumentbeskrivning

MM

Beslut: Beviljad ekonomisk ersättning för skolgång vid folkhögskola
2014/15
Beslut: Beviljad ekonomisk ersättning för skolgång vid folkhögskola
2014/15
Beslut: Beviljad ekonomisk ersättning för skolgång vid folkhögskola
2014/15
Beslut: Beviljad ekonomisk ersättning för skolgång vid folkhögskola
2014/15

NH
EW
BJ

Uan/2014:32

läsåret
läsåret
läsåret
läsåret

027
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Bo Hellgren

Beslut: Godkänd utlandsresa till Milano 2014-11-19-22 för personal på Per
Brahegymnasiet
Beslut: Godkänd ansökan om utlandsresa till London 2014-11-10-12 för personal
på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Godkänd ansökan om utlandsresa till Spanien 2014-10-28-11-02 för
personal på Erik Dahlbergsgymnasiet

Therése Haglind
Gunilla Hallgren

Uan/2014:76

617
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

FUB fritidshem

Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp vårterminen 2015

Uan/2014:85

617
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Sanda gymnasiesärskola
Sanda gymnasiesärskola

Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2014/15

Sanda gymnasiesärskola
Sanda gymnasiesärskola

Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2014/15
Beslut: Avslag på ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2014/15

Uan/2014:97

623
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

JA
FK
RJ
ED

Beslut. Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Avslag på ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
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623 forts.
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

HS
EG
AH
KB
EK
TL

Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2014/15

Uan/2014:112

623
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

FM

Beslut. Beviljad ansökan om kontantersättning för dagliga resor från 141001 och
resten av läsåret 2014/15
Beslut. Beviljad ansökan om kontantersättning för dagliga resor från 141001 och
resten av läsåret 2014/15
Beslut. Beviljad ansökan om kontantersättning för dagliga resor från 141001 och
resten av läsåret 2014/15
Beslut: Avslag på ansökan om skolkort läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om bidrag till anslutningsresor läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om bidrag till anslutningsresor läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om bidrag till anslutningsresor läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om bidrag till anslutningsresor läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om ersättning för dagliga resor vid växelvisboende
läsåret 2014/15
Beslut: Avslag på ansökan om skolkort läsåret 2014/15
Beslut: Avslag på ansökan om skolkort läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om kontantbidrag för dagliga resor från 141015 och
resten av läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om ersättning för dagliga resor vid växelvisboende
läsåret 2014/15
Beslut: Beviljad ansökan om bidrag till anslutningsresor läsåret 2014/15

ES
FF
HG
SJ
EL
VJ
JE
GES
MM
KM
MO
SE
AJ

Uan/2014:126

617
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

FUB-Föreningen

Beslut: Godkänt samverkansavtal mellan Utbildningsförvaltningen och FUBföreningen i Jönköping

Uan/2014:150

612
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Sandagymnasiet
Per Brahegymnasiet

Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp höstterminen 2014
Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp höstterminen 2014

DELLEGATIONSBESLUT 2014-11-17
140605—141029
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623
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

MK

Beslut: Godkänd ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl läsåret 2014/2015

Uan/2014:155

027
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Therése Haglind

Beslut: Godkänd ansökan om utlandsresa till Honolulu 2015-01-05-08 för
personal på Erik Dahlbergsgymnasiet

Uan/2014:168

617
Barn- och elevhälsoenheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

MM

Beslut: Beviljad korttidstillsyn före och efter skoldagen, samt under lov- och
studiedagar
Beslut: Beviljad korttidstillsyn före och efter skoldagen, samt under lov- och
studiedagar
Beslut: Beviljad korttidstillsyn före och efter skoldagen, samt under lov- och
studiedagar

JK
PG

Uan/2014:170

619
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Nova internat & skola

Beslut: Beviljad ansökan om tilläggsbelopp höstterminen 2014

Uan/2014:171

617
Utbildnings- och arbetsmarknad

Mottagare

Dokumentbeskrivning

H DM

Beslut: Beviljade studier på det Individuella programmet inriktning
verksamhetsträning

Uan/2014:174

612
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

NE Nationalencyklopedin
AB

Beslut: Godkänt abonnemangsavtal av nationalencyklopedins internettjänst

Uan/2014:188

055
Ekonomienheten

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadsnämnden

Detaljplan del av Hisingstorp 1:2 m. fl. Jönköpings kommun
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055
Ledning

Mottagare

Dokumentbeskrivning

Arbetslivsresurs AR AB

Beslut: Godkänt avtal om köp av tjänsten Arbetslagshandledning av
skolsköterskor november 2014 - december 2015

Övriga delegationsbeslut
Erik Dahlbergsgymnasiet
Mottagare

Dokumentbeskrivning

RB
TW
NS
DP
JJ
AR
JA
JJV
ML
MP
Tommy Johansson

Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Beviljat mer tid än tre är på Erik Dahlbergsgymnasiet
Beslut: Utbildningsledare Tommy Johansson förordnas som vik. gymnasiechef
2014-10-16-10-24
Förteckning av beslut i personalärenden, 30 st anställningar

Utbildningsförvaltningen,
Personalenheten

2014-11-10 (förslag)
REV 2014-11-11
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DIREKTIV

Satsning på förordnande av projektkoordinator för upprättande av
ansökningar gällande Yrkeshögskola vid Bäckadalsgymnasiet

Inledning och bakgrund
Yrkeshögskola ("YH") som utbildningsform tillkom 1 juli 2009 genom beslut i
Sveriges riksdag. I Jönlcöpings Icommrm har aktiviteten gällande anordnandet
av YH-utbildningar varit tämligen låg under perioden 2009-2013.
Under 2011 inleddes dock inom Bäckadalsgymnasiets organisation i
samverkan med Jönlcöpings Tekniska Högskola ("JTH") en process som senare
ledde fram till att ansökningar om att få anordna tre YH-utbildningar lämnades
in i september 2012. A v dessa beviljades en; utbildning i CNC blått certifikat.
Sedan dess har äimu en ansökan beviljats; utbildning i produktionsutveckling.
Inalles bedrivs i skrivande stund alltså två YH-utbildningar inom ramarna för
rektorsområde 1 vid Bäckadalsgymnasiet. Utbildningen har en dokumenterat
hög nöjdhetsgrad bland deltagarna och får hittills ses som en framgång för
organisationen.
Inom Utbildnings- och Arbetsmarlcnadsnämndens ansvarsområde står vi nu i
det korta perspektivet vid ett vägskäl vad det gäller eventuellt framtida
anordnande av YH-utbildningar. Ett fortsatt engagemang på området ki-äver i
linje med gällande forutsättningar på området att en tämligen omfattande
arbetsinsats görs:
• Inventering av arbetsmarknadens behov - villca bristkompetenser fmns?
• Byggande av nätverk med näringsliv och övriga relevanta
organisationer
• Upprättande av ansökningshandlingar
Att upprätthålla ovanstående process i de tre faser som beslcrivs på ett
kvalitativt sätt bedöms i ett inledande skede kräva mer personalinsats än vad
Bäckadalsgymnasiet inom sin organisation har möjlighet att avsätta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress Linnégatan 2, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
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Uppdrag
Bäckadalsgymnasiet tilldelas 100 tki- för att göra en tidsbegränsad anställning
av projektkoordinator eller motsvarande kompetens kopplad till
Yrkeshögskoleutbildning inom området produktion/automation. Koordinatoms
uppgift skall vara att:
e Att inventera arbetsmarlaiadens behov inom produktion/automation och
tydliggöra vilka bristkompetenser som finns inom området i regionen
•

Att bygga nätverk med för utbildningen relevanta nätverk t.ex. inom
näringslivet

•

Att upprätta ansölaiingshandlingar till YH-utbildningar inom de
bristkompetensområden som inventeringen ovan tydliggör

Målet skall vara att i görligaste mål behålla befmtiiga YH-utbildningar samt
även att utvidga organisationen med fler utbildningar som inte anordnas i
slcrivande stund.

Proj ektorganis ation
Uppdragsgivare är Utbildningsdirektören. Själva den praktiska hanteringen av
ärendet delegeras till gymnasiechefen vid Bäckadalsgymnasiet.
Projektkoordinatom skall vara underställd rektor för Teknik- och
Industritekniska programmen vid Bäckadalsgymnasiet.
Tidplan
Uppdraget till Bäckadalsgymnasiet påbörjas omedelbart och avslutas senast 1
juni 2015. Ansölmingar till YH-utbildningar skall vara inlämnade senast 1 april
2014, vilket i hög grad är styrande för uppdragets tidsramar.
Redovisning av arbetet
Avstämning avseende ansökningar på febmari nämnd och eventuellt beslut i
mars nämnd. Gymnasiechefen för Bäckadalsgymnasiet är ansvarig för att
senast under juni månad 2015 för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnänmden
redovisa slutresultatet av Bäckadalsgymnasiets arbete för att bibehålla och/eller
utvidga antalet YH-utbildningar inom området produktion/automation.

Göran Isberg
Utbildningsdirektör

