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Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl 13:15 – 17.35 
Beslutande Bengt Regné (M) ordf. 

Carl-Johan Lundberg (M) ersätter Fredrik 
Nordenankar (M) 
Kjell Olsson (KD) ersätter Gabriella Lönn (KD) 
Lena Sumedrea (C) 
Bertil Rylner (L)  
Carina Sjögren (S)  
Nicklas Ödman (S) ersätter Katja Öz (S) 
Hans Holtz (S) ersätter Amir Crnic (S) 
Els-Marie Axelsson (S) ersätter Charlotta 
Törnvall Holm (MP) 
Helena Walkendorff (SD) ersätter Michael 
Zander (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Närvarande ersättare Lennart Fransson (L) t.o.m. kl 17.00 
 

 

Utses att justera Carina Sjögren  

Justeringens plats och tid  Paragrafer  §71 -§82 

Underskrifter Sekreterare   
  Camilla Ljungkvist  

 Ordförande   
  Bengt Regné  

 Justerande   
 Carina Sjögren 

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

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-06-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-06-21 Datum för anslags nedtagande 2016-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 

Underskrift   
  Namnförtydligande Camilla Ljungkvist  
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Övriga närvarande: 
 Göran Isberg, utbildningsdirektör 

Hans Blomqvist, internkonsult  
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad 
Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef 
Peter Karlsson, chef administrations- och utredningsenheten, § 71-74 
Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, § 71-74 
Stephan Hjalmarsson, ekonomistrateg, § 74 
Christine Forsander, lokalplanerare, § 77 
Johan Pedersen, kvalitetscontroller, § 80 
Martin Höglund, planeringsstrateg, § 71 
Ulf Andersson, gymnasiechef, § 75 
Anders Rickman, bitr. rektor/bitr. förskolechef, § 76 
Camilla Ljungkvist, nämndsekreterare 
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§ 71 
 

Informationsärenden 
 
Organisationsöversyn Grennaskolan 
Krister Bengtsson, utredare, informerade om organisationsöversynen av  
Grennaskolan.  
 
Kapacitetsutredning för kommunala gymnasieskolor 
Martin Höglund, planeringsstrateg, informerar att rubricerat ärende handläggs 
parallellt med ärendet Varumärke och identitet som kommer senare i 
dagordningen, eftersom de har många beröringspunkter. Det föreliggande 
ärendet föreslås tas upp för beslut i nämnden i september och beredas 
dessförinnan i arbetsutskottet.  
 
Kränkande behandling, statistik 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad, redogör för status på de 
ärenden som finns för året. Nytt utseende på materialet föreligger enligt 
önskemål från nämnden. Ett uppdrag ges att representanter bjuds in från de 
skolor som utmärker sig positivt i materialet, för att de ska kunna berätta om 
hur de arbetar. Så har man gjort i Barn- och utbildningsnämnden. Frågan om 
situationen vad gäller kränkande behandling bör även tas upp då nämnden gör 
besök på skolor. 
 
Rapport från kurser, konferenser och programråd 
Inga rapporter.  
 
Aktuellt från enheterna 
 
Ekonomienheten  
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar att Pernilla Persson börjar den 8 
augusti. Månadsrapport är lämnad till stadskontoret med samma prognos över 
årsutfall som tidigare.  
 
Personalenheten  
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar att införande av nytt 
personalsystem har tagit mycket tid och resurser i anspråk. Årets löneöversyn 
är avslutad och man arbetar nu vidare med Lärarlönelyftet. 
Sjukfrånvarostatistik ska åter tas fram till hösten och då med en förfinad 
uppdelning på kort- och långtidssjukskrivningar. 
 
Barn- och elevhälsoenheten 
Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, delar ut handboken ”En 
lokal vägledning” för elevhälsans arbete. Materialet finns på intranätet. En 
enkätinsamling med nulägesbeskrivning hur elevhälsan fungerar i Jönköping 
har gjorts, rapport kommer i höst. Susanne informerar även om framtagen  
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”Handlingsplan för kvinnlig könsstympning” som också den finns på 
intranätet.  
 
Administrations- och utredningsenheten  
Enhetschef Peter Karlsson informerar att intervjuer pågår inför tillsättning av 
vakant tjänst som utredare på enheten. Utredning pågår om hur erbjuda 
passande utbildningsalternativ för elever med autismspektrum-tillstånd. I 
samband med denna punkt väcks från nämndens sida ett önskemål om att på 
digital väg få tillgång till meddelanden och delegationsbeslut.  
 
Utbildning och arbetsmarknad  
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa informerar om att det finns 
20 sökande till rektorstjänsten på vuxenutbildningsenheten samt fyra vakanta 
rektorstjänster inom gymnasieskolan där det sammanlagt finns 15 sökande. 
Avseende central studie- och yrkesvägledare finns det 7 sökande samt 6 
sökande till tjänsten som vuxenutbildningschef.  
2017-04-01 går arbetsmarknadschefen Kerstin Peterson i pension.  
Gymnasieskolorna i samverkan med polisen har nu beslutat att genomföra 
”Spana med hund efter narkotika” på samtliga gymnasieskolor med planerad 
start i augusti. 
Bäckadalsgymnasiet arbetar med översyn av organisationen efter genomförd 
inspektion av Arbetsmiljöverket och är nu framme vid beslut om antal 
rektorsområden. Förslaget är att öka antalet rektorsområden från tre till fem.  
 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Arbetsmarknadschef Kerstin Peterson informerar om att representanter från 
Arbetsförmedlingen gärna kommer till nämnden för att informera om 
arbetsmarknadssituationen. Kerstin Peterson informerar om att generella 
utmaningar är att sörja för en god kompetensförsörjning och att korta ner tiden 
för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden.  
 
Utbildningsdirektören 
Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om att arbetet går vidare med 
tillsättningen av chef för enheten utveckling och kvalitet, djupintervjuer med 
två personer görs kommande vecka. Beslut om tillsättning beräknas ske vid 
augustinämnden. 
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§ 72 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden  
2016-05-04—2016-05-26 
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut  
Redovisningen av meddelanden godkänns.  
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§ 73 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut  
2016-05-03—2016-05-31 
 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut  

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  
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§ 74 
 

Verksamhets- och Investeringsplan för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 2017-2019 
Uan/2016:65   041 
 
Sammanfattning  
I kommunledningens anvisningar för arbetet med Verksamhets- och 
investeringsplan VIP 2017-2019 beskrivs bl a att det finns många osäkra 
faktorer att beakta. Osäkerheter finns för utvecklingen av skatteintäkterna men 
också för utvecklingen av verksamheternas kostnader. Osäkerheten i 
flyktingströmmarna påverkar också utvecklingen. Med anledning av de stora 
osäkerhetsfaktorer som råder uppdras till nämnderna att ta fram två alternativa 
förslag till budget. I det första alternativet får respektive nämnd 97,5 procent av 
nuvarande budgetram. I beräkningen är vissa kostnader undantagna t ex 
nämndernas kostnader för arvoden samt kapitalkostnader då de inte bedöms 
kunna påverkas till 2017. I det andra förslaget ska förslaget baseras på att 
nämnden erhåller 99 procent av nuvarande budgetram. På samma sätt som i det 
första förslaget är vissa kostnader undantagna. I ramarna ingår också beslutade 
varaktiga ombudgeteringar 2016 och demografiska förändringar.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-02 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underlag till Verksamhets- och 
investeringsplan VIP 2017-2019 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 
upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-
2019 och överlämnar det till budgetberedningen.  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Carina Sjögren (S) överlämnar partiets förslag i ärendet, se bilaga 1, till 
protokollet.  
 
Yrkanden 
Bertil Rylner (L) yrkar med instämande av M, KD och C bifall till 
utbildningsförvaltningens upprättade underlag till VIP 2017-2019. Carina 
Sjögren (S) yrkar bifall till det egna partiets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner förslaget från 
M, KD, C och L antaget.  
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Omröstning begärs 
 
Den som bifaller yrkandet från partigrupp M, KD, C och L röstar ja, den som 
bifaller yrkandet från partigrupp S röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Carl-Johan Lundberg (M) X   
Kjell Olsson (KD) X   
Lena Sumedrea (C) X   
Bertil Rylner (L) X   
Carina Sjögren (S)  X  
Nicklas Ödman (S)  X  
Adrian Ericson (S)  X  
Hans Holtz (S)  X  
Els-Marie Axelsson (S)  X  
Helena Walkendorff (SD)   X 
Bengt Regné (M) X   
    
Summa 5 5 1 
 
Utfallet av omröstningen blev 5 ja-röster och 5 nej-röster varvid ordförandens 
utslagsröst avgör. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 
upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-
2019 och överlämnar det till budgetberedningen.  

 
 
Reservationer 
Reservation från S.  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret
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§ 75 
 

Rapport - Varumärke och identitet, kommunala gymnasieskolor i 
Jönköpings kommun 
Uan/2015:172   612 
 
Sammanfattning  
Den 14 december 2015, § 138, beslutade utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden att uppdra till utbildningsförvaltningen att arbeta med utvecklings-
projektet ”Varumärke och identitet, för de fyra gymnasieskolorna. Enligt  
nämndens beslut ska ärendet slutrapporteras till uppdragsgivaren i juni 2016.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-10 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-11-10 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17 
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
redovisning av utvecklingsprojektet, Varumärke och identitet  

 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
förslag om fortsatt arbete enligt upprättad handlingsplan  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
 Bengt Regné (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att under hösten 

samverka med nämndens presidium för att inhämta synpunkter och 
åsikter och återkomma med förslag på beslut inför nämndens 
sammanträde i november.   

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
redovisning av utvecklingsprojektet, Varumärke och identitet  

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Gymnasiechefer  
Ekonomienheten
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§ 76 
 

Tecknande av samverkansavtal avseende 
Yrkeshögskoleutbildningar med Jönköpings tekniska högskola 
Uan/2016:120   055 

Sammanfattning 
Gemensam planering pågår mellan utbildningsförvaltningen och Jönköpings 
tekniska högskola om att med start under september 2016 genomföra fyra 
yrkeshögskoleutbildningar där nämnden är formell samverkanspart. Ett 
uppdrag föreslås ges till nämndens ordförande att teckna berörda 
samverkansavtal mellan parterna där utbildningsförvaltningen kommer att vara 
utförare av följande utbildningar: CNC-teknik ”blått certifikat”, projektledare 
inom lagerlogistik, elprojektör samt automation- och robotingenjör.      

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 

Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 Samverkansavtal ingås med Jönköpings tekniska högskola om 

genomförande av yrkeshögskoleutbildningar kommande läsår avseende 
områdena CNC-teknik ”blått certifikat”, projektledare inom 
lagerlogistik, elprojektör samt automation- och robotingenjör  

 Nämndens ordförande ges i uppdrag att teckna berörda samverkansavtal  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Fråga ställdes om nämndens representation i Teknikcollege. 
Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Samverkansavtal ingås med Jönköpings tekniska högskola om 
genomförande av yrkeshögskoleutbildningar kommande läsår avseende 
områdena CNC-teknik ”blått certifikat”, projektledare inom 
lagerlogistik, elprojektör samt automation- och robotingenjör  

 Nämndens ordförande ges i uppdrag att teckna berörda samverkansavtal  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Bäckadalsgymnasiet, Anders Rickman 
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§ 77 
 

Fortsatt utbyggnad av Transport- och Trafiktekniskt centrum 
Uan/2015:96   292 
 
Sammanfattning  
Gymnasienämnden fattade 2008-01-21, § 6 beslut att föreslå fullmäktige att 
utbyggnad, etapp 1 och 2, av Transport- och Trafiktekniskt centrum vid Axamo  
genomförs. Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-27, § 108, godkänna 
Gymnasienämndens förslag. Projektet färdigställdes därefter och var klart för 
igångsättning våren 2012. Arbete med planering av resterande del av planerad 
byggnation, etapp 3, personbilsverkstad, avbröts under 2013. Behovet av att 
flytta resterande del av verksamheten, personbil, från lokaler vid 
Sandagymnasiet till TTC kvarstår därmed. Ytterligare några åtgärder behövs 
för att färdigställa TTC som en egen helt fristående enhet för Fordons- och 
transportprogrammet.  
 
Arbetet med att planering av en reducerad utbyggnad, benämnd etapp 4, är 
framme vid färdiga bygghandlingar. Underlaget beskrivs i bilaga till 
tjänsteskrivelse. Tekniska kontoret har uppskattat kostnaden för byggnationen 
till 21 000 tkr. Detta överensstämmer med det belopp som finns avsatt i 
kommunens gällande investeringsplan 2016 - 2018.  
 
Möjlighet har givits att ärendet kan tas upp i kommunstyrelsen redan 2016-06-
21 med påföljande beslut i kommunfullmäktige 2016-06-22. Detta fordrar 
omedelbar justering.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-13  
Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 2016-04-25  
Tekniska kontorets kostnadskalkyl 2016-04-28 
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Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
Förslag till kommunfullmäktige  

 Om- och tillbyggnad av Bäckadalsgymnasiets enhet TTC genomförs i  
enlighet med upprättat lokalprogram  

 21 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande 
av projektet  

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar för egen del  

 Tillkommande hyreskostnader 1 457 100 kr per år finansieras inom  
nämndens budget  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige  

 Om- och tillbyggnad av Bäckadalsgymnasiets enhet TTC genomförs i  
enlighet med upprättat lokalprogram  

 21 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande 
av projektet  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut för egen del 
 Tillkommande hyreskostnader 1 457 100 kr per år finansieras inom  

nämndens budget  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden  
Ekonomichef UBF  
Gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet 
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§ 78 
 

Remiss - Program för hållbar utveckling - miljö Framtidens 
Jönköping 2017-2025 
Uan/2016:94   400 
 
Sammanfattning  
Stadskontoret har för yttrande till kommunens nämnder översänt ett förslag till 
Program för hållbar utveckling – miljö Framtidens Jönköping 2017-2025.  
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över 
programförslaget.  
 
Beslutsunderlag  
Stadskontorets remiss – Program för hållbar utveckling – miljö, 2017-2025,  
daterad 2016-04-01 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, 
daterad 2016-05-03  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-05-
03 godkänns och översänds till stadskontoret som remissvar  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad  
2016-05-03 godkänns och översänds till stadskontoret som remissvar  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 79 
 

Gymnasieskolornas organisation - antal platser läsåret 2016/17 
Uan/2016:121   001 
 
Sammanfattning  
Den slutliga antagningen till läsåret 2016/2017 i gymnasieskolan ska nu 
genomföras i Jönköpings kommun och dess samverkansområde. Eleverna har 
under perioden 2016-04-20 - 2016-05-13 erbjudits möjlighet till omval. I 
föreliggande ärende föreslås utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastslå 
det antal platser som ska vara möjliga för antagning, till respektive 
programinriktningar, läsåret 2016/2017.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna förslag på 
antal platser på respektive gymnasieskolas program och inriktningar.  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att arbetsut-
skottet alternativt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges rätt att  
besluta om justering av antalet platser.  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslag på antal  
platser på respektive gymnasieskolas program och inriktningar.  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att arbetsutskottet  
alternativt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges rätt att  
besluta om justering av antalet platser.  

 
Hans Holtz (S) deltar ej i beslutet. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Gymnasiechefer  
Ekonomichef  
Personalchef  
Antagningssekreterare  
Chef utbildning och arbetsmarknad  
Stadskontoret f.k. 
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§ 80 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ramverk för styrning 
och kvalitetsarbete 
Uan/2016:73   009 
 
Sammanfattning  
Ärendet avser beslut om ett utvecklat ramverk för hur nämndens styrning och  
kvalitetsarbete i egenskap av huvudman för det kommunala 
utbildningsväsendet och för arbetsmarknadsaktiviteter i Jönköpings kommun 
ska bedrivas.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-21, rev 2016-06-02  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och kvalitetsarbete, 
förslag till ramverk 2016-06-02  
Tillämpning barnkonventionen 2016-03-21  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-06-08 § 74  
Kvalitetsarbete gymnasieskola och vuxenutbildning, utbildningsförvaltningens 
processdokument  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

 Ramverk för styrning och kvalitetsarbete antas  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Bengt Regné (M) för partigrupp M, KD, C och L med instämmande av (S) 
yrkar följande:  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Bilaga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och kvalitetsarbete, 
Ramverk för planering, uppföljning och analys som bidrar till långsiktig 
utveckling av nämndens verksamheter 
antas enligt följande punkter: 

− Redovisning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden av utfallet 
för resultatindikatorer sker två gånger per år, februari respektive 
augusti. Nämnden kan här ta ställning till vilka resultat som ska 
analyseras på huvudmannanivå.  

− Analysresultat av identifierade utvecklingsområden redovisas till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i april respektive oktober.  

− Under utbildningsförvaltningens beredningsprocess av förslag till 
Verksamhetsplan (VP) respektive Verksamhets- och investeringsplan 
(VIP) tas i en fortlöpande dialog och samverkan med utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämndens presidium ställning till hur identifierade 
utvecklingsområden ska prioriteras.  

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer under läsåret 2016-
17 besluta vilka resultatindikatorer och organisationsnivåer som ska 
ligga till grund för redovisning till nämnden.  

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Bilaga till tjänsteskrivelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
styrning och kvalitetsarbete, Ramverk för planering, uppföljning och 
analys som bidrar till långsiktig utveckling av nämndens verksamheter 
antas enligt följande punkter: 

∗ Redovisning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden av utfallet 
för resultatindikatorer sker två gånger per år, februari respektive 
augusti. Nämnden kan här ta ställning till vilka resultat som ska 
analyseras på huvudmannanivå.  

∗ Analysresultat av identifierade utvecklingsområden redovisas till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i april respektive oktober.  

∗ Under utbildningsförvaltningens beredningsprocess av förslag till 
Verksamhetsplan (VP) respektive Verksamhets- och investeringsplan 
(VIP) tas i en fortlöpande dialog och samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens presidium ställning till hur identifierade 
utvecklingsområden ska prioriteras.  

∗ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer under läsåret 2016-
17 besluta vilka resultatindikatorer och organisationsnivåer som ska 
ligga till grund för redovisning till nämnden.  

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Utbildningsdirektören 
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§ 81 
 

Kurser och konferenser 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått en inbjudan till Kunskaps- 
och inspirationsdag den 2 september 2016 i Jönköping på temat Verksamhet 
med hästen som resurs inom fritid, vård, skola och omsorg – om nytänkande 
och gränsöverskridande samverkan. 
 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Beslutas att medge att partigrupp M, KD, C och L får anmäla fyra 
deltagare, partigrupp S och MP likaså fyra deltagare och SD ges rätt att 
anmäla en deltagare till inspirationsdagen. 
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§ 82 
 

Övrigt 
 
Inga övriga frågor finns att behandla. 
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