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Plats och tid Stadshuset, Huskvarna, Wilhelm Thamsalen, kl 11:00 – 12.30, 13.15 – 16.40 
Beslutande Bengt Regné (M) ordf. exklusive § 122 

Risto Kesti (M) ersätter Fredrik Nordenankar från kl. 11.00-12.30, § 117 
Fredrik Nordenankar (M) från kl. 13.15, §§ 118-130 
Gabriella Lönn (KD) 
Kjell Olsson (KD) ersätter Lena Sumedrea (C) 
Bertil Rylner (L) tjänstgörande ordf. § 122 
Nicklas Ödman (S) ersätter Carina Sjögren till kl. 11.15 
Carina Sjögren (S) närvarande från kl. 11.15 
Katja Öz (S) 
Hans Holtz (S) ersätter Amir Crnic kl. 11.00-13.15 § 117 
Amir Crnic (S) från kl. 13.15 §§ 118-130 
Karin Hagenlund (S) 
Agneta Svennebring (MP) 
Helena Walkendorff (SD) 
 

Närvarande ersättare Risto Kesti (M) till kl. 15.30  
Nicklas Ödman (S) till kl. 16.20 
Els-Marie Axelsson (S)  
Hans Holtz (S) 
Agneta Fransson (MP)  
 

 

Utses att justera Katja Öz (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna 2016-11-22 Paragrafer § 117 - § 130 

Underskrifter Sekreterare   
  Camilla Ljungkvist  

 Ordförande  
  Bengt Regné §§ 117-121, §§ 123-130 Bertil Rylner § 122 

 Justerande   
 Katja Öz (S)  

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

Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2016-11-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-11-23 Datum för anslags nedtagande 2016-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Huskvarna 

Underskrift   
  Namnförtydligande Camilla Ljungkvist  
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Övriga närvarande: 
Göran Isberg, utbildningsdirektör från kl. 13.30 
Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad 
Camilla Wetterö, bitr. chef utbildning och arbetsmarknad 
Marie Söderberg, personalchef till kl. 15.00 
Pernilla Persson, ekonomichef  
Peter Karlsson, chef administrations- och utredningsenheten från kl. 13.30 
Hans Blomqvist, internkonsult 
Kerstin Peterson, arbetsmarknadschef, kl. 11.00-12.30 
Annika Svenningson, vuxenutbildningschef 
Anders Brage, rektor Grennaskolan, § 125 
Krister Bengtsson, utredare, närvarande under § 122-123 
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117 

Innehåll 
 
Informationsärenden 
 

Sida 
 

4 

118 Meddelanden 
 

6 

119 Anmälan om delegationsbeslut 
 

7 

120 Sommarskola 2017 
 

8 

121 Representation i organ och utskott (tjänstemän) 
 

9 

122 Tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 
Jönköpings län 
 

11 

123 Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 
 

12 

124 Revisionens granskning av ansökan om ersättning för kostnader från 
Migrationsverket 
 

13 

125 
 
126 

Rapport om Grennaskolan 
 
Fördjupad månadsrapport oktober 2016 
 

14 
 

15 

127 Förfrågningsunderlag anbud av kommunens vuxenutbildning 
 

17 

128 Sammanträdestider 2017 
 

18 

129 Kurser och konferenser 
 

19 

130 Övrigt 20 
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§ 117 
 

Informationsärenden 
 
Aktuellt från förvaltningen 
 
Personalenheten 
Personalchef Marie Söderberg informerar om att en medarbetarenkät nu 
genomförs. Vidare pågår förberedelser inför nästa års löneöversyn. 
 
Vuxenutbildningsenheten 
Vuxenutbildningschef Annika Svenningsson informerar om att volymerna 
inom SFI som under en tid minskat nu har ökat sedan augusti 2016 och ligger 
på ca 220-250 personer per månad. Vidare informeras om att en efterfrågan 
finns vad gäller genomförande av byggutbildning vilket nu undersöks. 
 
Statistik, prognos m.m. kring arbetet med nyanlända samt avstämning av 
arbetet på mottagningsskolorna 
Utbildningsdirektör Göran Isberg rapporterar att statistiken visar att det 
tillkommit 58 elever t.o.m. oktober månad sedan terminsstarten vilket är under 
2014/15 års nivå. Chefen för barn- och elevhälsoenheten Susanne Törnvall 
arbetar tillsammans med internkonsult Stefan Pirard med framtida behov och 
förutsättningar för verksamheten för nyanlända. 
 
Kränkande behandling 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa redovisar statistik över 
antalet anmälningar avseende kränkande behandling dels för oktober månad, 
dels ackumulerat för läsåret 2016/17. 
 
Säkerhet och trygghet på kommunens gymnasieskolor 
Chef utbildning och arbetsmarknad Marie Protiwa redogör för nuläget i arbetet 
att öka säkerhet och trygghet på kommunens gymnasieskolor. Bland annat 
arbetas med att utveckla besöksrutinerna vid varje gymnasieskola. Skolorna har 
satt upp riktlinjer för besökare, både allmänna och specifika för varje skola. 
Vidare informeras om pågående insatser med knarkspaning med hjälp av 
polishund.  
Att som elev förvara datorn i det egna elevskåpet har förbjudits på vissa skolor, 
nu diskuteras om det ska göras på alla skolor. Försäkringsfrågan behöver 
utredas.  
Det har inte varit några inbrott på Per Brahegymnasiet under 2016, men flera 
på Bäckadalsgymnasiet.  
Skolvärdar: samtliga skolor vill ha skolvärdar. Ordföranden hänvisar till beslut 
Säkerhet och trygghet på våra gymnasier § 90 från nämndmöte 2016-08-22 där 
utbildningsförvaltningen uppmanas återkomma med finansieringsförslag.  
Under denna punkt aktualiseras en fråga om s.k. tallriksmaskiner är i funktion 
på alla skolor. Nämnda fråga besvaras på nästa nämndmöte.  
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Ansökningar från friskolor 
Utredare Krister Bengtsson rapporterar om Skolinspektionens beslut avseende 
inkomna ansökningar om start av friskola enligt följande:  
Plusgymnasiet; Ekonomprogrammet inriktning juridik, samhällsprogrammet 
inriktning samhällsvetenskap. Den senare togs tillbaka men inriktning juridik 
har godkänts. 16 nya platser från lå 17/18. 
Thorén Business school; ansökan (fyra olika program) har avslagits av 
Skolinspektionen.  Skolan har överklagat beslutet hos förvaltningsdomstol.  
Skandinaviska trä och möbelakademin; Skolinspektionen har avslagit ansökan 
både vad avser lokal och riksrekryterande utbildning.  
Praktiska gymnasiet; Skolinspektionen har ännu inte fattat beslut i ärendet.  
 
Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet 
Utredare Krister Bengtsson informerar om Skolinspektionens beslut att efter 
inspektion i september förelägga Plusgymnasiet efter konstaterade brister när 
det gäller trygghet och studiero. Plusgymnasiet ska redovisa ett åtgärdsprogram 
senast den 9 januari 2017.  
 
Rapport från kurser, konferenser och programråd 
Agneta Svennebring (MP), Kjell Olsson (KD) och Katja Öz (S) rapporterar 
från besök hos mottagningsskolan.  
Carina Sjögren (S) rapporterar från 16-kommuners-konferensen den 20 oktober 
i Stockholm. 
Hans Holtz (S) aktualiserar att nämndens ledamöter och ersättare inte blir 
inbjudna till programråd m.m. Chef utbildning och arbetsmarknad Marie 
Protiwa ska aktualisera frågan med gymnasiecheferna.  
Helena Walkendorff (SD) rapporterar från sitt besök hos Ung arena.  
Katja Öz (S) rapporterar från sitt besök på underleverantörsmässan Elmia 
Subcontractor.  
 
Ajourneras för lunch kl. 12.30-13.15. 
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§ 118 
 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden 
2016-10-05—11-02. 
 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av meddelanden godkänns. 
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§ 119 
 

Anmälan om delegationsärenden 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut 
2016-10-05—11-02. 
 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-11-14  

8   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 120 
 

Sommarskola 2017 
Uan/2016:306   649 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i 
samarbete med övriga berörda förvaltningar förbereda att under sommaren 
2017 starta och driva sommarskola. Målgrupp är elever i grundskolan åk 6-9 
samt gymnasieskolan. Sommarskolans omfattning och drift ska ske inom de 
ramar och förutsättningar som statsbidraget ger. En tillfällig rektortjänst (0,3 tj) 
inrättas med uppdraget att leda arbetet med sommarskolan.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-03.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

− Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att inrätta och driva 
sommarskola 2017.  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att inrätta och driva 
sommarskola 2017.  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Ekonomichef 
Personalchef 
Internkonsult Stefan Pirard
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§ 121 
 

Representation i organ och utskott (tjänstemän) 
Uan/2015:2   600 
 
Sammanfattning 
Vissa kompletteringsval måste nu göras vad avser tjänstemannarepresenation i 
organ och utskott knutna till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
− Till medlem i antagningsrådet för gymnasieskolan utses gymnasiechef 

Karin Kihlman Thornell  
− T.f. gymnasiechef Per Johnson ersätter gymnasiechef Lars Wernborg under 

dennes pågående tjänstledighet i antagningsrådet för gymnasieskolan 
− T.f. antagningssekreterare Carolina Helmersson ersätter ordinarie 

antagningssekreterare Karin Tiberg under dennes pågående tjänstledighet 
vad avser att ingå i antagningsrådet för gymnasieskolan 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
som ledamot i antagningsrådet för gymnasieskolan 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
till ledamot i Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
till ledamot i Referensgruppen för Upptech 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
att som ersättare ingå i organet FoUrum Utbildning 

− Biträdande chef utbildning och arbetsmarknad Camilla Wetterö utses som 
representant i Samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)  

− Arbetsmiljöstrateg Mats Sesö utses som utbildningsförvaltningens 
representant i Lokalt brottsförebyggande råd (LBRÅ)    

− Ekonomichef Pernilla Persson utses att som ledamot ingå i styrelsen för 
Tage Karlssons stiftelse 

− IT-strateg Claes Axelsson ersätter gymnasiechef Lars Wernborg i Behovs- 
grupp IT (f.d. SITS-gruppen) vid utbildningsförvaltningen. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
− Till medlem i antagningsrådet för gymnasieskolan utses gymnasiechef 

Karin Kihlman Thornell  
− T.f. gymnasiechef Per Johnson ersätter gymnasiechef Lars Wernborg under 

dennes pågående tjänstledighet i antagningsrådet för gymnasieskolan 
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− T.f. antagningssekreterare Carolina Helmersson ersätter ordinarie 
antagningssekreterare Karin Tiberg under dennes pågående tjänstledighet 
vad avser att ingå i antagningsrådet för gymnasieskolan 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
som ledamot i antagningsrådet för gymnasieskolan 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
till ledamot i Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
till ledamot i Referensgruppen för Upptech 

− Tillträdande chef utvecklings- och kvalitetsenheten Annett Kjellberg utses 
att som ersättare ingå i organet FoUrum Utbildning 

− Biträdande chef utbildning och arbetsmarknad Camilla Wetterö utses som 
representant i Samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)  

− Arbetsmiljöstrateg Mats Sesö utses som utbildningsförvaltningens 
representant i Lokalt brottsförebyggande råd (LBRÅ)    

− Ekonomichef Pernilla Persson utses att som ledamot ingå i styrelsen för 
Tage Karlssons stiftelse 

− IT-strateg Claes Axelsson ersätter gymnasiechef Lars Wernborg i Behovs- 
grupp IT (f.d. SITS-gruppen) vid utbildningsförvaltningen. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Vederbörande 
Stadskontoret f.k.
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§ 122 
 

Tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 
Jönköpings län 
Uan/2016:313   609 
 
På grund av jäv deltar inte ordförande Bengt Regné (M) i handläggningen av 
detta ärende. 1:e vice ordförande Bertil Rylner (L) träder in som ordförande i 
ärendet. 

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har mottagit brev från Region Jönköpings län med förslag 
som innebär tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildningen i 
länet. Förslaget innebär mindre justeringar i form av konkretisering av 
befintligt avtal.  
 
Utbildningsförvaltningen har inget att invända mot förslaget av tillägg till 
samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Jönköpings län daterad 2016-09-21. 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-12. 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens 
yttrande. 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
1:e vice ordförande Bertil Rylner (L) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens 
förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens 
yttrande. 

 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 123 
 

Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 
Uan/2016:289   619 
 
Ordförande Bengt Regné (M) återinträder som ordförande.  

Sammanfattning 
Utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts 
möjlighet att yttra sig över förslag från Region Jönköpings län om skapandet av 
ett länsövergripande vård- och omsorgscollege.  
För att färdigställa en ansökan och bli certifierad som vård- och 
omsorgscollege uppstår en kostnad av 191 000 kronor.  
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att det skapas ett regionalt vård- 
och omsorgscollege. Förvaltningen påpekar dock att det är av största vikt att 
vuxenutbildningen och dess speciella förutsättningar inte försvinner i ett 
framtida VO-college. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län – Förstudier 
Protokollsutdrag från Primärkommunal samverkan §53 daterad 2016-09-05 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-10-26 
Utbildningsförvaltningens bilaga tjänsteskrivelse daterad 2016-10-26 

Förslag till utbildnings och -arbetsmarknadsnämnden 
− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga tjänsteskrivelse 

får utgöra nämndens yttrande där nämnden sammanfattningsvis ställer 
sig positiv till att det skapas ett regionalt vård- och omsorgscollege. 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga tjänsteskrivelse 
får utgöra nämndens yttrande där nämnden sammanfattningsvis ställer 
sig positiv till att det skapas ett regionalt vård- och omsorgscollege. 

 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 124 

Granskning av ersättning från Migrationsverket 
Uan/2016:303   007 
 
Sammanfattning  
Kommunens revisorer har uppdragit åt revisionsbyrån Deloitte AB att 
genomföra en granskning av kommunens ansökningsförförande av ersättning 
för flyktingmottagandet från Migrationsverket. I samband med granskningen 
har en rapport upprättats och revisorerna önskar nämndens svar senast  
2016-11-30. Förvaltningens förslag redovisas i bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-24  
Bilaga till tjänsteskrivelse ”Granskning av ersättning från Migrationsverket”, 
daterad 2016-10-24  
Skrivelse från kommunens revisorer, daterad 2016-09-20  
 
Utbildningsförvaltningens förslag  

− Revisorernas skrivelse besvaras i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-10-24. 

 

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
till svar med följande förändring: 
Hela det sista stycket i utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse 
som börjar med orden ”Utbildningsförvaltningen konstaterar att det i rapporten 
framkommer en rad kritiska punkter (…)” föreslås utgå.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Utbildningsförvaltningens förslag till svar godkänns med förändringen 
att det sista stycket i bilagan till tjänsteskrivelsen, vilket börjar med 
orden ”Utbildningsförvaltningen konstaterar att det i rapporten 
framkommer en rad kritiska punkter (…)” utgår. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen f.k.
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§ 125  

Rapport om Grennaskolan 
 
Rektor Anders Brage informerar om läget på Grennaskolan. 
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§ 126 

Fördjupad månadsrapport oktober 2016 
Uan/2015:44   041 
 
Sammanfattning  
Utbildningsförvaltningen har enligt tidplan och anvisningar från stadskontoret 
upprättat en s.k. fördjupad månadsrapport per oktober 2016. Rapporten skapas 
i ett för samtliga nämnder gemensamt system och följer samma modell med  
fokus på att följa upp ekonomi, de särskilda uppdrag samt övriga skrivningar 
och mål som finns i beslutad VIP. Rapporten redovisas till stadskontoret för 
sammanställning till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07 
Fördjupad månadsrapport per oktober 2016 
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad 
fördjupad månadsrapport per oktober 2016 samt redovisar den till 
stadskontoret.  

MBL-behandling 
Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
 
I samband med överläggningen önskar Bengt Regné (M) för moderata 
partigruppen anteckna följande till protokollet: 
 
”Klämmestorps såg 
Kommunallagen 6 kap. 34 § föreskriver att nämndens beslutanderätt inte får 
delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet.  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ämnar behandla ärendet 
om en eventuell avveckling av Klämmestorps såg under nästkommande 
nämndssammanträde. 
 
Grennaskolan 
Enligt antagningsenheten, med avstämning den 15 september respektive år, är 
elevantalet på Grennaskolans IB-program september 2016 det högsta sedan 
höstterminen 2012.  
Elever som sökt till årskurs 1 är nu det näst högsta sedan 2011 (21 elever ht 
2016 respektive 22 elever ht 2013). 
Enligt tidigare utredning behöver elevantalet öka till 155 elever på 
Grennaskolan för att uppnå ekonomisk balans. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden avser att på nästkommande nämndsammanträde 
behandla förslag på ytterligare åtgärder för att öka elevantalet på 
Grennaskolan.  
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För att öka elevunderlaget uppmanas utbildningsförvaltningen att samverka 
med Socialförvaltningen för att språkintroduktionselever boende i Gränna i 
större utsträckning än för närvarande placeras i språkintroduktionsprogrammet 
på Grennaskolan.” 
 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner upprättad 
fördjupad månadsrapport per oktober 2016 samt redovisar den till 
stadskontoret.  

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret
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§ 127 
 

Upphandling av kommunens vuxenutbildning 
Uan/2016:366   050 
 
Ärende 
Bengt Regné (M) redovisar i skrivelse daterad 2016-11-02 till nämnden 
följande: 
 
”Sammanfattning 
Jönköpings kommuns vuxenutbildning är en viktig del av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Vuxenutbildningen upphandlas av 
fristående utförare och ny upphandling ska ske under 2017. Det är av stor vikt 
att kvalitetskrav och prisnivåer för den upphandlade vuxenutbildningen sker 
med ett brett parlamentariskt stöd.   
 
Förslag till beslut 
Med ovanstående föreslås att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar: 

− Vid upphandling av kommunens vuxenutbildning ska anbudsförfrågan 
med tillhörande kravspecifikationer godkännas av Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger utbildningsförvaltningen 
i uppdrag att samverka med Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens presidium under framtagande av 
anbudsförfrågan med tillhörande kravspecifikationer.” 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till förslag i egen skrivelse, daterad 
2016-11-02.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Vid upphandling av kommunens vuxenutbildning ska anbudsförfrågan 
med tillhörande kravspecifikationer godkännas av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger utbildningsförvaltningen 
i uppdrag att samverka med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
presidium under framtagande av anbudsförfrågan med tillhörande 
kravspecifikationer. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Chef utbildning och arbetsmarknad 
Vuxenutbildningsenheten
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§ 128 

Sammanträdestider 2017 
Uan/2016:324   000 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen lämnar förslag till sammanträdestider för utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden (Uan) avseende 2017. Förslaget är upprättat med 
hänsyn till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och arbetsutskottets sammanträden 
är förlagda till måndagar om inget annat anges. Starttid: kl. 13.00 för 
arbetsutskottet och kl. 10.30 för nämnden. Heldagssammanträdena startar kl. 
08.30.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-10-05 § 275  
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-25.  
 
Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

− Upprättat förslag till sammanträdestider för 2017 godkänns.  

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkande 
Ordförande Bengt Regné (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag 
med undantag av att frågan om starttider bordläggs.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

− Upprättat förslag till sammanträdestider för 2017 godkänns när det 
gäller datum.  

− Frågan om starttid för de ordinarie sammanträdena i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden bordläggs till nämndmötet i december. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 129 
 

Kurser och konferenser 
Uan/2016:268 
 
Nämndsekreterare Camilla Ljungkvist påminner om nämndens kommande 
studiebesök hos den fristående vuxenutbildningsaktören Veldi/Moa den 24/11. 
Följande personer anmäler att de kommer att delta vid besöket: 
Amir Crnic (S), Bengt Regné (M), Katja Öz (S), Kjell Olsson (KD), Agneta 
Svennebring (MP) och Agneta Fransson (MP). 
 
Vidare informerar Camilla Ljungkvist om kommande nämndmöte den 12/12 
som kommer att hållas delvis tillsammans med barn- och utbildningsnämnden 
på Kulturhuset Spira. Ett mejl kommer att gå ut med önskemål om anmälan till 
lunch m.m. 
 
Ordförande Bengt Regné (M) informerar om att Arbetsförmedlingen håller 
presskonferens om arbetsmarknadsläget den 7/12. Bertil Rylner (L) anmäler 
intresse om att delta. 
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§ 130 
 

Övrigt 
 
Inga övriga ärenden. 


