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§ 59

Informationsärenden
Information från barnstrategen
Åsa Ekman, som är Jönköpings kommun barnstrateg, presenterar sig och berättar
om sitt uppdrag att implementera barnkonventionen i Jönköpings kommun genom
utveckling, uppföljning och utvärdering av redan påbörjat arbete som ex.
barnkonsekvensanalyser, barnbokslut, utbildningsinsatser. Just nu pågår
revidering av barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Ett nytt program
väntas antas i kommunfullmäktige i augusti 2014.
Strategin ”Den gröna tråden” – slutrapport
Anna Magnusson, nu marknadsförare vid Bäckadalsgymnasiet, presenterar
slutrapporten för strategin ”Den gröna tråden” som hon varit koordinator för
under större delen av projekttiden. Strategin Den gröna tråden är ett projekt som
drivits sedan november 2011 med projektavslut 30 juni 2014. Upptech har varit
centrum för strategiutveckling, lärande och projektgenomförandet.
Fokus för strategin har varit att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos
barn och ungdomar. Något som behövs för att dagens elever ska vara rustade för
framtidens utmaningar i det teknikinriktade samhälle vi lever i, och för att
tillgodose företagens framtida behov. Strategin har inkluderat hela
utbildningskedjan från förskola till högskola, haft lärare i naturvetenskap och
teknik i fokus, och samverkat med redan aktiva organisationer, företag och
individer. Aktiviteter inom ramen för strategin har bl.a. varit utveckling av
lektionsmaterial, praokoncept, studiebesök, ämnesnätverk, fortbildningspaket.
Utveckling av APL med stöd av statsbidrag
James Ludwigsson och Anna Sandström presenterar det utvecklingsarbete som de
drivit inom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Bakgrunden är att Skolverket efter
Skolinspektionens rapporter om brister i kvaliteten på de yrkesförberedande
programmens APL gett skolor möjlighet att söka statligt bidrag för
kvalitetsutveckling. Utvecklingsarbetet har skett i enlighet med Skolverkets
modell för systematiskt kvalitetsarbete. Förbättringsområden identifierades i
projektets början tillsammans med representanter från alla yrkesförberedanden
program. Nämnden ges exempel på insatser som genomförts och planeras för att
möta identifierade utvecklingsbehov.
Information om ”Bäckadalsprojektet”
Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef och Patricia Rezk, arbetskonsulent,
informerar nämnden om ”Bäckadalsprojektet” som sker i samverkan med
socialförvaltningen, med delfinansiering ur Flykting- och invandrarsektionens
resultatfond på Bäckadalsgymnasiet. Bäckadalsprojektet har växt fram ur tidigare
erfarenheter och blivit ett projekt för utrikesfödda kvinnor som är anmälda på
”jobbtorg”. Deltagarna i projektet ges möjlighet att under 18 veckor testa sina
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praktiska och teoretiska kunskaper inom restaurang/service. Projektet visar på
mycket goda resultat där deltagare gått vidare till bl.a. praktikplatser och
välfärdsjobb inom kök/restaurang.
Aktuellt från enheterna
Förvaltningsledningen
Tf. utbildningsdirektör Erik Wargren meddelar att Göran Isberg tillträder tjänsten
som utbildningsdirektör den 4 augusti.
Personalenheten
Personalchef Marie Söderberg informerar om pågående omställningsarbete.
Rektorer har rapporterat personalbehov och övertalighet inför det kommande
läsåret. Personalenheten har att matcha behov kontra övertalighet inom
utbildningsförvaltningen som helhet.
Ekonomienheten
Ekonomichef Jane Ydman rapporterar om att det inom ekonomienheten pågår
intensivt beredningsarbete för att inför sammanträdet i juni kunna överlämna
förslag till Verksamhets- och investeringsplan VIP 2015-2017.
Anmälan av kränkande behandling
Krister Greén, gymnasieenheten, informerar om inkomna anmälningar under april

2014.
Rapport från programrad
Katja Öz (S) rapporterar från programrådet för hantverksprogrammet i februari
där bl.a. möjligheterna till APL i andra europeiska länder diskuterades.
Bertil Rylner (FP), rapporterar från ett möte med Bäckadalsgymnasiets
kontaktpolitiker och gymnasiechef den 29 april 2014. Ett givande möte med fokus
på aktuella frågor för skolan.
Carin Berggren (M) rapporterar från möte den 8 maj 2014 med AMA:s
ledningsgrupp och kontaktpolitiker där aktuella frågor för AMA behandlades.
Amir Crnic (S), Lars-Göte Löfdahl (KD) och Mattias Oscarsson (KD) rapporterar
från ett intressant och givande studiebesök på Gotech i Växjö som arrangerades av
Bäckadalsgymnasiet den 23 april 2014.
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§ 60

Meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden
2014-01-13--2014-04-15.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
− Redovisningen av meddelanden godkänns.
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§ 61

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut
2014-03-31-- 2014-04-17.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
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§ 62

Svar på Skolinspektionens begäran av komplettering av uppgifter
i samband med uppföljning av regelbunden tillsyn 2013 i
Jönköpings kommun - Per Brahegymnasiet/ RO1 och RO3
Uan/2012:274 635
Sammanfattning
Under våren/hösten 2013 genomför Skolinspektionen tillsyn i Jönköpings
kommun. Efter tillsynen skriver Skolinspektionen ett skolbeslut där
rektorsområdets brister beskrivs. För att kunna fullfölja sin tillsyn begär
skolinspektionen in kompletterande handlingar från RO1 och RO3 på Per
Brahegymnasiet. En redovisning av kompletterande handlingar ska skickas in till
skolinspektionen senast den 15 maj 2014.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2014-04-08
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2013-04-08
Skolinspektionens uppföljningsprotokoll 2014-03-26
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Per Brahegymnasiets RO1:s och RO3:s redovisning av kompletterande
handlingar anledning av Skolinspektionens begäran godkänns och skickas in
till Skolinspektionen.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Per Brahegymnasiets RO1:s och RO3:s redovisning av kompletterande
handlingar anledning av Skolinspektionens begäran godkänns och skickas in
till Skolinspektionen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
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§ 63

Överenskommelse mellan socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt
alternativ vid Bäckadalsgymnasiet
Uan/2014:37 612
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås träffa en överenskommelse
med socialnämnden om fortsatt samarbete kring ungdomar i gymnasieåldern med
behov av omfattande insatser. Verksamheten föreslås fortsatt vara förlagd till
Bäckadalsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-08 inkl. förslag till
överenskommelse mellan socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid Bäckadalsgymnasiet,
daterat 2014-04-07
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Dåvarande gymnasienämndens beslut 2004-10-18 § 100 om godkännande av
Måldokument för Resursskolan för gymnasieelever upphävs och slutar gälla i
samband med utgången av innevarande läsår
– Upprättat förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet – att gälla fr.o.m. läsåret 2014/15 – godkänns av nämnden
för egen del
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Dåvarande gymnasienämndens beslut 2004-10-18 § 100 om godkännande av
Måldokument för Resursskolan för gymnasieelever upphävs och slutar gälla i
samband med utgången av innevarande läsår
– Upprättat förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden gällande Förstärkt individuellt alternativ vid
Bäckadalsgymnasiet – att gälla fr.o.m. läsåret 2014/15 – godkänns av nämnden
för egen del

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomienheten, f.k.
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§ 64

Gymnasiesärskolans organisation läsåret 2014/2015 gällande
programmet för Hantverk och produktion samt den lokala
inriktningen Park, Industri och Fordon (PIF)
Uan/2012:239 617
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tidigare fattade beslut vid sitt
sammanträde 2012-10-15 § 128 om förläggning av programmet för Hantverk och
produktion och den lokala inriktningen Park, Industri och Fordon (PIF) föreslås
upphävas. Sanda utbildningscentrum föreslås att tillsvidare ges i uppdrag att
anordna de berörda utbildningarna.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, med bilaga 2014-04-01

Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Nämndens beslut 2012-10-15 § 128 upphävs med omedelbar verkan vad det
gäller placeringen av programmet för Hantverk och produktion och den lokala
inriktningen Park, Industri och Fordon (PIF).
– Sanda utbildningscentrum ges i uppdrag att anordna programmet Hantverk
och produktion inom GYS 2013 och den lokala inriktningen Park, Industri och
Fordon (PIF) läsåret 2014/2015 och tillsvidare.
– Utbildningsförvaltningen ges också i uppdrag att återkomma till Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden senast december 2014 med förslag på
organisation och programutbud avseende gymnasiesärskolan inför läsåret
2015/2016.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Vid sammanträdet förtydligas att den lokala inriktningen Park, Industri och
Fordon (PIF) inte finns med i den nya gymnasiesärskolan Gys13.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Nämndens beslut 2012-10-15 § 128 upphävs med omedelbar verkan vad det
gäller placeringen av programmet för Hantverk och produktion och den lokala
inriktningen Park, Industri och Fordon (PIF).
– Sanda utbildningscentrum ges i uppdrag att anordna programmet Hantverk
och produktion inom GYS 2013 och den lokala inriktningen Park, Industri och
Fordon (PIF) läsåret 2014/2015 och tillsvidare.
– Utbildningsförvaltningen ges också i uppdrag att återkomma till Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden senast december 2014 med förslag på
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organisation och programutbud avseende gymnasiesärskolan inför läsåret
2015/2016.

Beslutet expedieras till:
Chef Barn och elevhälsa Susanne Törnvall
Ekonomichef Jane Ydman
Gymnasiechef Ulf Andersson
Gymnasiechef Claes Axelsson
Rektor Elisabet Sjöberg
Rektor Camilla Wetterö
Studie- och yrkesvägledare Madeleine Lindqvist
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§ 65

Uppdrag att utarbeta en strategi för studie- och yrkesvägledarnas
kompetensförsörjning
Uan/2014:65 027
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med fastställandet av verksamhet och
investeringsplanen ”Språngbräda för tillväxt, utveckling och välfärd” Ks
2013:422 ett uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att säkerställa
löpande kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare och att utarbeta en
strategi för ändamålet. Det framgår i underlaget till uppdraget att studie- och
yrkesvägledarna har en viktig roll i alla utbildningsstadier samt att elever i
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska enligt skollagen ha
tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.
Arbetet ska göras i samverkan med Arbetsförmedlingen och de branscher som är
företrädda i närområdet.
Beslutsunderlag
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse med bilaga daterad
2014-04-29 tillsammans med bilaga 1
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2014-04-29
tillsammans med bilaga 1 får utgöra Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges givna uppdrag.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Carin Berggren (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Bertil
Rylner (FP) är ordförande under behandlingen av ärendet.
Yrkanden
Lars-Göte Löfdahl (KD) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägg av följande förändringar i underlaget:
”De samverkande partierna har med emfas drivit frågan om att lyfta industri- och
teknikprogrammen på Bäckadalsgymnasiet. Även då det gäller yrkesvägledarnas
kompetensförsörjning ska dessa program lyftas fram. På sidan två i bilagan till
tjänsteskrivelsen skrivs mycket riktigt att särskilt fokus ska riktas mot strategisk
kompetensutveckling som berör industri - och teknikföretagens kärnområden.
De branscher som behandlas under en halvdag ska även innefatta Industri och
teknik. Denna punkt ska ha prioritet 1 och därför stå som första punkt i
uppräkningen av branscher. På modellen ”Strategi för löpande
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kompetensutveckling” ska under 2014 Branschdag för Industri och teknik föras in
och ”Turism och natur” bör behandlas vid senare tillfälle. Det är oerhört viktigt att
samtliga rektorer understöder denna satsning för alla kommunens studie- och
yrkesvägledare och ser till att samtliga bereds möjlighet att delta i
utbildningstillfällena.”
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2014-04-29
tillsammans med bilaga 1, utgör med ovan redovisat tillägg, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges givna uppdrag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Gymnasiecheferna
Bitr. utbildningsdirektör
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§ 66

Yttrande över motion om arbetsrättslig information till ungdomar
Uan/2014:46 600
Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige har Kenneth Kindblom (V) föreslagit att en
policy utarbetas för hur arbetsrättslig information regelbundet ska förmedlas till
kommunens ungdomar. Motionen har bl.a. remitterats till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Ett förslag till nämndens yttrande över
motionen redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2014-04-08
Motion till kommunfullmäktige från Kenneth Kindblom (V), daterad 2014-01-28
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
− Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande över motionen.
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Thomas Olsson (S) för partigrupp S önskar få följande antecknat till protokollet:
”Vi i socialdemokraterna i Uan i Jönköping vill informera om att LO-kongressen
2008 tog beslut om att alla elever i gymnasieskolans högskoleförberedande
program skulle få facklig information varje år. De yrkesförberedande programmen
var redan knutna till sina respektive förbund men de högskoleförberedande
programmen hamnade mellan stolarna. Skolinformation har funnits länge men då
tog man beslut om att målet skulle vara alla elever.
Det finns tre varianter av klassrumspresentationer. Baskunskaper om rättigheter
och skyldigheter på jobbet. Om man vet vad som gäller undviks många
svårigheter. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny på jobbet. Varje
presentation tar cirka 40 minuter, utförs av en ung skolinformatör och är helt
kostnadsfri. Lång erfarenhet garanterar kvalité. Materialet baserar sig på LOs
erfarenheter från mer än tio år med facklig hjälptelefon samt ett 40-årigt
informationsarbete i den svenska skolan. Vad erbjuds eleverna i respektive
årskurs?
Årskurs 1
Värt att veta inför elevernas extrajobb eller sommarjobb. Information om bland
annat var man får jobba, med vad man får jobba och vid vilken ålder, vikten av ett
anställningsbevis och av att man är rätt försäkrad. Även om faran med att jobba
svart.
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Årskurs 2
Här informeras det om arbetslivets villkor och vad det innebär for den som är
anställd. Vi tar bland annat upp att det inte finns någon lagstadgad lägsta lön i
Sverige och berättar om vad ett kollektivavtal är. Även vad som gäller kring raster
och pauser, försäkringar, provjobb och arbetsintyg.
Årskurs 3
Förbereder eleverna för arbetslivet. Här diskuteras det om vad som är viktigast att
känna till om lön, försäkringar, anställningsformer, risker med att jobba svart och
vilken skillnad kollektivavtalet gör. Det diskuteras om diskriminering, a-kassan,
provjobb och hur man står upp for sin rätt. Vi i den socialdemokratiska gruppen
uppmanar respektive gymnasieskola att se till att nyttja det erbjudande som LO
erbjuder och därmed säkerställa att eleverna får god kunskap om arbetsrätt och
hur arbetsmarknaden fungerar.
Thomas Olsson
Socialdemokraterna”
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
− Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra nämndens
yttrande över motionen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 67

Förslag avseende organisation av mottagande av nyanlända
Uan/2014:80 610
Sammanfattning
Förutsättningarna för mottagande av nyanlända elever i gymnasieåldern har
förändrats. Antalet nyanlända/ensamma flyktingbarn beräknas öka under
kommande år. Nuvarande organisation är inte optimalt anpassad vad gäller
mottagnings- och kartläggningsfasen. Därför föreslås en ny organisation för
mottagande av nyanlända genom att inrätta en kartläggningsgrupp för elever i
gymnasieåldern. Förslaget räknar med ett inflöde på ca 60-80 elever per år under
de kommande åren.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2014-05-09
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
– Organisera mottagandet av nyanlända elever enligt bilaga 1, i de delar som är
finansierade i nuvarande budgetram, inklusive förstärkt skolsköterskeresurs.
– Organisera mottagandet av nyanlända elever enligt bilaga 1, i resterande delar
under förutsättning att finansiering kan ske genom medel i flyktingbudgeten
alternativt efter ansökan om medel ur flyktingfonden.
– Att Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att organisera mottagandet av
nyanlända elever i gymnasieåldern.
– Uppdra åt Bäckadalsgymnasiet att starta och driva en kartläggningsgrupp där
även validering av betyg ingår.
– Bäckadalsgymnasiet får även i uppdrag att anordna alfabetiseringsgrupp inom
IMSPR.
– Att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ge chefen för Barn- och
elevhälsoenheten i uppdrag att organisera ett övergripande elevhälsoteam
bestående av beslutad 1,0 skolsköterska , samt 1,0 kurator, för de nyanlända
eleverna under det första året i kommunens skolor samt inrätta 1,0
specialpedagogtjänst med inriktning svenska som andra språk
– Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 augusti 2014
– En första utvärdering av organisationen ska redovisas till Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i april 2015
MBL-behandling
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut
– Organisera mottagandet av nyanlända elever enligt bilaga 1, i de delar som är
finansierade i nuvarande budgetram, inklusive förstärkt skolsköterskeresurs.
Justerandes sign
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Organisera mottagandet av nyanlända elever enligt bilaga 1, i resterande delar
under förutsättning att finansiering kan ske genom medel i flyktingbudgeten
alternativt efter ansökan om medel ur flyktingfonden.
Att Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att organisera mottagandet av
nyanlända elever i gymnasieåldern.
Uppdra åt Bäckadalsgymnasiet att starta och driva en kartläggningsgrupp där
även validering av betyg ingår.
Bäckadalsgymnasiet får även i uppdrag att anordna alfabetiseringsgrupp inom
IMSPR.
Att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ge chefen för Barn- och
elevhälsoenheten i uppdrag att organisera ett övergripande elevhälsoteam
bestående av beslutad 1,0 skolsköterska, samt 1,0 kurator, för de nyanlända
eleverna under det första året i kommunens skolor samt inrätta 1,0
specialpedagogtjänst med inriktning svenska som andra språk
Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 augusti 2014
En första utvärdering av organisationen ska redovisas till Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i april 2015

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 68

Övriga frågor
Utbildningsgaranti för vuxenutbildningen
På förslag av ordförande Carin Berggren (M) beslutar nämnden att ge ett uppdrag
till utbildningsförvaltningen/vuxenutbildningsenheten att skyndsamt utreda hur en
långsiktig utbildningsgaranti för Vuxenutbildningen i Jönköpings kommun skulle
kunna se ut. Återkoppling till nämnden skall ske så snart det är möjligt dock
senast till nämnden i augusti 2014.

Justerandes sign
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