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Plats och tid Rumlaborg, Stadshuset Huskvarna, kl 08:30 – 12.45 
Beslutande Bengt Regné (M)  

Tommy Nordman (M) ersätter Carl-Johan Lundberg (M) 
Gabriella Lönn (KD)  
Bertil Rylner (L)  
Lennart Fransson (L) ersätter Lena Sumedrea (C) 
Carina Sjögren (S)  
Nicklas Ödman (S) ersätter Amir Crnic (S) kl. 08.30-11.45 
Katja Öz (S) 
Karin Hagenlund (S) 
Hans Holtz (S) ersätter Agneta Svennebring (MP) kl. 08.30-08.50 
Hans Holtz (S) ersätter Amir Crnic (S) kl. 11.45-12.45 
Micael Zander (SD) 
 
 

Närvarande ersättare Johnny Hartwig (S) 
Lisbeth Wall (SD)  
 

 

Utses att justera Carina Sjögren (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna Paragrafer  §1 -§10  

Underskrifter Sekreterare   
  Camilla Ljungkvist  

 Ordförande   
  Bengt Regné  

 Justerande   
 Carina Sjögren (S) 

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

Organ Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-01-22 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-02-01 Datum för anslags nedtagande 2018-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna  

Underskrift   
Namnförtydligande Camilla Ljungkvist  
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Övriga närvarande: 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad  
Camilla Wetterö, bitr. chef utbildning och arbetsmarknad  
Rickard Boson, tf. arbetsmarknadschef , § 1-7 
Anicka Svenningsson, vuxenutbildningschef 
Pernilla Persson, ekonomichef, § 1-6 
Marie Söderberg, HR-chef 
Tommy Tomth, utbildningsledare, § 4 
Anna Sandström, rektor, § 7 
Anders Johansson, lärare, § 7 
Elin Rickardsson, processledare, § 7 
Annett Kjellberg, chef utveckling och kvalitet, del av tid 
Camilla Ljungkvist, nämndsekreterare
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§ 1 
 

Förändring av ärendelistan 

 
Ordförande Bengt Regné föreslår att ett nytt ärende läggs till i dagordningen 
före informationsärendena: SKA – skolbesök/skoldialog. Sekreterare ska ingå i 
dessa möten. Punkten får därmed nr 5 och § 6. 
 
Dagordningen godkänns med denna ändring.
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§ 2 

Meddelanden 

Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2017-11-28—2018-01-03 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av meddelanden godkänns. 
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§ 3 

Anmälan om delegationsbeslut 

Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2017-11-20—2018-01-05 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 

 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-01-22  

7   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 4 
 

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
Uan/2017:401   612 

Sammanfattning 
Under läsåret 2016 och 2017 har en arbetsgrupp bestående av yrkeslärare i 
Jönköpings kommun tagit fram riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 
syfte att skapa kommunövergripande, enkla rutiner och strukturer samt tydlig-
göra ansvarsfördelning mellan huvudmannen, rektor, lärare, elev och arbets-
plats i samband med APL. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12-07 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-12-07 

Förslag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag till riktlinjer för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna för-

valtningens förslag till riktlinjer för det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL) inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Gymnasiechefer 
Rektorer, gymnasieskolan 
Administrationschefer, gymnasieskolan 
Utbildningsledare, gymnasieskolan 
Chef Ekonomienheten 
Chef Administrations och utredningsenheten 
Chef Utbildning och arbetsmarknad 
Bitr. chef Utbildning och arbetsmarknad 
Utbildningsförvaltningens Arbetsmiljöstrateg 
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§ 5 
 

Ansökan om Nationell idrottsutbildning (NIU) legitimering av  
specialidrotterna Vollyboll, kanot och MTB-cykel 
Uan/2017:431   612 

Sammanfattning 
Sanda Utbildningscentrums profil och varumärke är att erbjuda utbildning och 
studier i kombination med idrott på alla nivåer. Som ett led i att ytterligare ut-
veckla Sandra idrottsgymnasium samt vidga upptagningsområdet för sökande 
till Sandagymnasiet önskar Sanda bredda utbudet av idrotter och därmed an-
söka om nationell idrottsutbildning (NIU) legitimering av specialidrotterna 
vollyboll, kanot och MTB-cykel. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-12-12 

Förslag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Sanda 

Utbildningscentrums ansökan om nationell idrottsutbildning (NIU) legi-
timering av specialidrotten vollyboll. 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Sanda 
Utbildningscentrums ansökan om nationell idrottsutbildning (NIU) legi-
timering av specialidrotten kanot 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Sanda 
Utbildningscentrums ansökan om nationell idrottsutbildning (NIU) legi-
timering av specialidrotten MTB-cykel. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar att godkänna Sanda Utbildningscentrums ansökan om nationell idrottsut-
bildning (NIU) legitimering av specialidrotten vollyboll, kanot och MTB-cykel. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna Sanda 

Utbildningscentrums ansökan om nationell idrottsutbildning (NIU) legi-
timering av specialidrotten vollyboll, kanot och MTB-cykel. 

 
MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 
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Beslutet expedieras till: 
Gymnasiechef, Sanda Utbildningscentrum 
Chef Sanda Idrottscentrum 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Ekonomienheten, Utbildningsförvaltningen 
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§ 6 
 
SKA – Skolbesök. Sekreterare protokollför skolbesöken som ingår i 
det systematiska kvalitetsarbetet, SKA 
 

Sammanfattning 

Nämndens besök på kommunens gymnasieskolor, skolbesöken, är en del av 
och ingår i nämndens systematiska kvalitetsarbete, SKA. Dessa besök där dia-
log med skolledningen ingår protokollförs av sekreterare. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar att 

 Nämndens skolbesök som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på 
kommunens gymnasieskolor, protokollförs av sekreterare. 

 
Carina Sjögren (S) yrkar bifall till förslaget.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Nämndens skolbesök som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på 

kommunens gymnasieskolor, protokollförs av sekreterare. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Bitr. chef utbildning och arbetsmarknad 
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§ 7 
 

Informationsärenden 
 
Aktuellt från enheterna 
Chef vuxenutbildningsenheten Anicka Svenningsson informerar om en sittning 
som skedde i höstas med chef förskola Peter Lindström och biträdande chef 
förskola Annika Ebefors, gällande start av barnskötarutbildning. Beslutet är 
taget att starta utbildningen i mars 2018 för 30 personer under ca 1 ½ år. Stort 
intresse finns för utbildningen.  
Informationsinsatser har gjorts på Lärnia/ABF om SFI och grundläggande 
svenska. Vuxenutbildningen kommer att köra kombinationsutbildningar inom 
industri- och vårdutbildningar. 
Informationsinsatser har även gjorts på Vägledningscentrum. 
Den 12 februari 2018 ska vuxenutbildningsenheten träffa samtlig personal för 
en obligatorisk informationsdag. 
 
Tf. chef arbetsmarknadsavdelningen Rickard Boson informerar om feriepraktik 
på jullovet. 38 personer genomförde praktiken och en utvärdering ska ske.  
Det har inkommit ett uppdrag från KS att redovisa hur man ska kunna erbjuda 
nyanlända kommunplacering från dag 1. Ärendet kommer att tas upp i nämn-
den i mars månad och ska redovisas för KF i april 2018. 
Rickard berättar vidare om en studie av Karl Wennerberg där Jönköping rankas 
topp fem inom integration i länet.   
 
HR-chef Marie Söderberg ger förhandsinformation när det gäller sjuktalen som 
sänks över lag. Samtliga gymnasieskolor sänker sina sjuktal förutom Bäckadal 
som ligger kvar. Fråga kring tjänstledigheter ska presenteras i februari månads 
nämndsmöte. 
 
Ekonomichef Pernilla Persson redovisar att man jobbar med årsbokslut som 
ska levereras tisdag den 23 januari till ekonomienheten i Stadshuset. Redovisas 
i nämnd i februari månads möte. Preliminära siffror: utfall -2,2 miljoner med 
välfärdsjobben, +13,7 miljoner om man exkluderar välfärdsjobben.  
Arbetet kring investeringsbudget 2019-2024 har startats upp.  
För gymnasieskolorna är resultatet -15,5 miljoner kronor, störst förlust för 
Grennaskolan (ca -4,4 miljoner kronor).  
Bäckadal -3,8 
ED -3,3 
PB, -1,4 
Sanda -2,5.  
Största anledningen är språkintroduktionen. Vuxenutbildningsenhetens utfall är 
+1 miljon kronor och Arbetsmarknadsavdelningen med välfärdsjobb +2,5 mil-
joner kronor. Observera att dessa siffror fortfarande är preliminära. 
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Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa informerar om att språkin-
troduktionen fortsättningsvis endast kommer att finnas kvar på Erik Dahl-
bergsgymnasiet, Bäckadalsgymnasiet och Per Brahegymnasiet.  
En referensgrupp har bildats med personal från gymnasieskolornas EHT.  
Kvalitetsdialogen: förtydligar att det är en kallelse och att nämndens ledamöter 
och ersättare förväntas närvara.  
En översyn av särskolan pågår kring styrning och ledning samt behov av stra-
tegisk plan. Uppdraget finns hos chef barn- och elevhälsoenheten Susanne 
Törnvall och utredare Krister Bengtsson. 
5 intervjuer är inbokade inför tillsättning av gymnasiechef på Per Brahegymna-
siet efter Mats Almlöw som går i pension.  
Inget statsbidrag finns längre för utveckling av lärlingsakademin. Ny plan görs 
och nämnden kan i framtiden fatta beslut om att använda medel ur resultatfon-
den.  
Styrgrupp sätts samman för YH.  
 
Statistik om nyanlända 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa redogör för ärendet med 
statistik från Malin Hård på mottagningsskolan.  
 
Kränkande behandling 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa redogör för ärendet.  
10 ärenden kränkande behandling på Bäckadalsgymnasiet; mest diskussioner 
mellan elever inom språkintroduktionen.  
1 ärende på Erik Dahlbergsgymnasiet.  
 
Granskning av ansvarsutövande 
Ekonomichef Pernilla Persson redogör för ärendet som gäller en skrivelse från 
kommunrevisionen. Personer kommer att bjudas in för att förklara siffrorna 
som nämns i skrivelsen och träffa presidiet och förvaltningsledningen.  
 
Motorbranschens certifiering TTC 
Rektor Anna Sandström och lärare Anders Johansson från TTC redogör för 
ärendet. 
71 elever, 56 av dem nationellt behöriga. Totalt 315 elever, vara 18 % är flick-
or vilket är en ökning. Utöver detta finns yrkesintro, gymnasiesärksola, BA och 
Vux transport.  
Samarbete med branschen utökas för att kunna möta upp i framtiden. Alla lä-
rare har behörighet.  
6 kriterier ska uppfyllas för MBC: säkrad kompetensförsörjning, kvalitetssäk-
ring, kompetensutbildning av lärare, tillgång av utrustning, kvalitetssäkrad ut-
bildning och samarbeten. Politiker har en viktig roll i den här gruppen.  
Preliminär tidsplan: branschmöte med företag i vecka 9 2018, upprättande av 
MBC-grupp, godkänd och certifierad vt 2019. Verksamhetsrapport till MYN 
och Uan inom ett år och sist återcertifiering.  
Inga kostnader utöver tid och resurser.  
 
Rapport från teknikcollege 
Processledare Elin Rickardsson redogör för ärendet. Ett samverkansforum där 
kommuner, företag och utbildningsanordnare samarbetar. Finns i 26 regioner. 
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Certifierade är Bäckadalsgymnasiet och Fenix i Vaggeryd. Erik Dahlbergs-
gymnasiet är på väg in. Kommunerna Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping 
samverkar i Södra vätterbygden. Ett drygt 20-tal företag är med, exempel på 
stora företag är Husqvarna, Kinnarps, Stacke och Fagerhult m.fl.  
 
Elin redovisar även Utfört, Planerade aktiviteter, Hinder och Risker, samt 
Riskhantering.  
 
Arbetsmarknadsrapport från arbetsförmedlingen 
Tomas Cedervall från arbetsförmedlingen redogör för ärendet. Han presenterar 
utsikterna för länet från 560 arbetsgivare via prognosintervjuer som genomförs 
två gånger per år. Starkt konjunkturläge, arbetslösheten minskar. Dock stigande 
brist på utbildad arbetskraft. 8 av 10 inskrivna arbetslösa tillhör utsatta grupper. 
Arbetskraftsbrist hos både privata (40 %) och offentliga arbetsgivare (75 %) i 
Jönköpings län. Stark industrikonjunktur. 25 % av länets anställda finns inom 
industrin. Svårt att rekrytera inom offentlig tjänstesektor. 1700 nya jobb skapas 
i Jönköpings län 2018. 
Ungdomsarbetslösheten är halverad jämfört 2017 (8,4 %) mot 2012 (16,6 %). 
De tre viktigaste utmaningarna är:  
Matchning till arbete och utbildning. 
Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 
Att motverka långa tider utan arbete.  
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§ 8 
 

Kurser och konferenser 
 
Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist redogör för inbjudningar som inkommit 
till nämnden.   
 
 
”Regional dialog om vuxenutbildning” i Nässjö 2018-01-26.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Bengt Regné (M) och 

Lena Sumedrea (C) får delta. 
 
 
”Starkare arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län – en dag med 
inspiration och kunskap” i Jönköping 2018-02-21. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att den som så önskar i 

nämnden får delta, då dagen är kostnadsfri och håller till i Jönköping. Det går 
bra att anmäla sig själv eller via mejl till nämndsekreteraren. 
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§ 9 
 

Rapport från kurser, konferenser och programråd 
Katja Öz (S) poängterar vikten av att delta på kvalitetsdialog, och att meddela 
om man inte har möjlighet att närvara.  
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§ 10 
 

Övrigt 
 
 
Inga övriga frågor finns att behandla. 


