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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 12:15 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s a t t a r e : Tekle Embaye (S) 
t.o.m. § 194 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) t.o.m. § 201 
Kenny Jonsson (C) 
Clemens Lilliesköld (V) t.o.m. § 199 
Mats Johnsson (FP) 

Rahima Ortac (S) t.o.m. § 195 
Inger Söderberg (M) 
Mohammed Tahir (MP) fr o m 
§ 196 

Ersättare: Hugo Fiévet (KD) 
Mohammed Tahir (MP) § 195 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, Marcus Bystedt, ekonom, 
deltagare: strateger: Karin Carlsson, Eva Egnell, Lars Öhman, Nas ser Ghazi, Karin Reuterdahl, Eva 

Hellstrand, Andreas Christoffersson, Kristina Frändén, uppdragssekretare, Anna Hellström, 
ekonom, Åsa Danielsson, myndighetschef, Ida Bylund-Lindman, kompetenschef, Tuomo 
Niemelä, controller 

Utses att Clemens Lilliesköld (V) § 180 - § 199 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) § 200 - § 202 Paragrafer: 180-202 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 16 oktober klockan 15:00 

Torbjörn Vronson (KD), ordförande § 182 lohamad Hassan (FP), ordfö 

Clemens LiUksköld (V), jcrsterare t.ojn. § 199 Ulrik Wärnsberg (S), justerare fr o m § 200 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2013-10-10 
Datum för Sista dag för överklagande: 2013-11-07 
anslags uppsättande: 2013-10-17 Datum för anslags nedtagande: 2013-11-08 
Förvaringsplats 

för protokollet: Kontoret J&rtjarn, ungd^^bch arbetsmarknad, Uppsala 

Lotta von Wowern, sekreterare 
ustprandes sign 6£y Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§180 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Clemens Lillesköld (V) och Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden 
Mohamad Hassan (FP) och Torbjörn Aronson (KD) justera dagens protokoll den 16 oktober 
klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12. 

§181 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Information om nämndens överklagande t i l l Högsta förvaltningsdomstolen 
- Information om ManpowerGroups uppsägning av SFI i Uppsala 
- Information om utvecklingen vid Kristallens öppna förskola 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§ 182 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
UAN-2013-0430 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2012 års 
verksamhet och årsredovisning samt 

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län har skickat årsredovisning för 2012 til l medlemsorganisa
tionerna för godkännande, samt revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning 
avseende 2012 års förvaltning för beviljande av ansvarsfrihet. 

Nämnden finner att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande mål, riktlinjer och beslut samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden tillstyrker att styrelsen för Samordnings
förbundet Uppsala län beviljas ansvarsfrihet avseende 2012 års verksamhet och årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Mohamad Hassan (FP) och Ulrik Wärnsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och 
beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§183 

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2013 
UAN-2013-0446 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per augusti 2013, 

att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2013 ti l l kommunstyrelsen samt 
att delegera till ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att föreslå nödvändiga 

åtgärder utifrån kontorets förslag t i l l nämnden i november. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Tekle Embaye (S), Rahima Ortac (S) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar 
sig i särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari t i l l 
augusti 2013 med -2 307 tkr, att jämföra med -53 101 tkr motsvarande period 2012. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 222 tkr, 
Konsumentfrågor -292 tkr, Fritid och kultur 112 tkr, Gymnasieskola 13 754 tkr, Gymnasiesär
skola 2 540 tkr, Vuxenutbildning -197 tkr, Ekonomiskt bistånd -34 800 tkr, Flyktingmottagande 
6 003 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 10 580 tkr. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att delegera t i l l 
ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att föreslå nödvändiga åtgärder utifrån 
kontorets förslag ti l l nämnden i november. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013. 

Uppsala 
• K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2013-10-10 

§184 

Ekonomi 2013 
UAN-2013-0038 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per september 2013. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari ti l l och 
med september månad 2013 med 15 848 tkr, jämfört med - 50 764 tkr för motsvarande period 
2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2013-10-10 

§185 

Revidering av internkontrollplan för 2013 
UAN-2013-0083 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna reviderad internkontrollplan för 2013. 

Sammanfattning 
Kontoret har under 2013 inventerat områden i internkontrollplanen som behöver uppdateras och 
revideras. Myndighet socialtjänst-försörjnings stöds internkontrollplan har bifogats nämndens 
kontrollplan. Syftet är att kontorets avrapportering ti l l nämnden i slutet på året ska bli mer enhetlig. 
Planen tar i likhet med tidigare planer även hänsyn ti l l den kommungemensamma interkontrollplan 
avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen 
har beslutat om. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§186 

Sammanträdestider 2014 
UAN-2013-0459 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för fortsatt diskussion och beredning. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider under 2014 för nämnden, nämndens arbetsutskott och individutskott. 
Förslaget innebär att nämnden sammanträder klockan 15.30 på torsdagar, att arbetsutskottet 
sammanträder klockan 15.00 på torsdagar och att individutskottet sammanträder klockan 12.30 
torsdagar samma dag som nämnden har sammanträde. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ärendet ska återremitteras för fortsatt 
diskussion och beredning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskri velse den 2 oktober 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§187 

Preliminär budget gymnaise- och gymnaisesärskolan 2014 
UAN-2013-0427 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta preliminär budget för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt förslag, 

att uppdra t i l l kontoret att säga upp avtalet gällande ungdomsteamet, Råd och stöd för 
omförhandling samt titta på fördelning av framtida kostnader i ett nytt avtal. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Tekle Embaye (S) och Rahima Ortac (S) reserverar sig i särskilt yttrande 
enligt bilaga 2. 

Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Nämnden i december 2013 beslutar om programersättningar samt interkommunala ersättningar för 
2014. För 2014 föreslår kontoret att av kommunbidraget avsätta 1,5 % som ofördelade medel. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg med en att-sats: att uppdra ti l l kontoret att säga upp avtalet 
gällande ungdomsteamet, Råd och stöd för omförhandling samt titta på fördelning av framtida 
kostnader i ett nytt avtal. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2013. 

usterandes sign C? Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§190 

Rapport Feriearbete och feriepraktik 2013 
UAN-2013-0449 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över feriearbete och feriepraktik för sommaren 2013 presenteras. Rapporten redogör för 
feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar. Under sommarmånaderna har 1 409 
ungdomar haft ett sommarjobb via Sommarförmedlingen. Ungdomar som hade möjlighet att ansöka 
feriearbete/feriepraktik var alla i årskurs nio, elever från gymnasieskolans introduktionsprogram 
med inriktning språkintroduktion samt elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola med 
intellektuella, neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionshinder, fysiska funktionshinder eller 
psykisk ohälsa. För årskurs nio erbjöds alla sökande som var behöriga en plats. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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U P P S S I I S I UTBILDNINGS- OCH 
• ^ • K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§188 

Information om den öppna förskolan med SFI i Gottsunda 

Vid nämndens sammanträde i september 2013 aktualiserade Gabriella Lange (M) och Ulrik 
Wärnsberg (S) fråga om den öppna förskolan med SFI i Gottsunda. På mötesplats Treklangen i 
Gottsunda bedrivs utbildning i svenska för invandrare, SFI, i samarbete mellan vuxenutbildningen 
Linné och Kristallens öppna förskola. Det vikande elevunderlaget tillsammans med en ansträngd 
ekonomi gjorde att Vård & bildning, som ansvarar för utbildningsinsatsen, valde att i stället för SFI 
erbjuda deltagarna introduktion i det svenska språket, i form av en orienteringskurs. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, UAK, informerar att Styrelsen för vård och bildning 
har meddelats att UAK återgår t i l l den ursprungliga högre ersättningsnivån och vuxenutbildningen 
Linné kommer att fortsätta bedriva SFI-undervisningty J^t [((,£ 'tall-e \A • 

§189 

Information om ManpowerGroups uppsägning av avtal 

ManpowerGroup har inkommit med en uppsägning av SFI i Uppsala kommun på grund av 
avveckling av verksamheten SFI. Manpower Jobbstart avvecklar SFI i Uppsala på grund av för låg 
beläggning. 

Justerandes sign o? Utdragsbestyrkande 



11(19) 

UpPSdld UTBILDNINGS- OCH 
• " K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§191 

Rapport av feriearbete gymnasieungdomar 2013 
UAN-2013-0027 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport av feriearbete för gymnasieungdomar 2013 presenteras. Under sommar 2013 fick 100 
gymnasieelever feriearbete i sju olika sommarprojekt. Projekten har haft som syfte att stärka 
Uppsala som sommarstad. Projekten har innehållit allt från utomhusbio, fikaflotte, anordnande av 
handbollsturneringar och teaterprojekt. Kontoret har samarbetat med studieförbund, konstnärer, 
kontoret för samhällsutveckling med flera. Ungdomarnas och handledarnas upplevelser av 
sommaren är positiva och det har även inkommit flera positiva kommentarer från medborgare. 
Sommarförmedlingens rapport gällande uppdrag av administration av feriearbete för 
gymnasieungdomar presenteras. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§192 

Inriktning feriearbete 2014 
UAN-2013-0447 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avsätta 1 500 tkr ti l l feriearbete för gymnasieungdomar, 

att uppdra til l kontoret att säkerställa att den administrativa kostnaden inte överstiger 20 procent 
av sommarjobbens budget på 1500 tkr, 

att uppdra til l kontoret att i samverkan med Sommarförmedlingen, Vård och bildning samt 
näringslivet undersöka möjligheten att använda "Nynäshamnsmodellen" , 

att uppdra til l kontoret att presentera ett förslag för nämnden på hur "Nynäshamnsmodellen" skulle 
kunna införas i Uppsala. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Tekle Embaye (S), Rahima Ortac (S) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar 
sig i särskilt yttrande enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Under 2013 har nämnden erbjudit 100 gymnasieelever möjlighet t i l l feriearbete med inriktning 
kultur och fritid. Syftet har varit att ge ungdomar möjlighet att själva vara med och bidra ti l l att 
Uppsala blir en attraktiv sommarstad. Feriearbetena har genomförts i olika projekt i samverkan med 
bland andra föreningar och studieförbund. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg med två att-satser: att uppdra till kontoret att säkerställa att den 
administrativa kostnaden inte överstiger 20 procent av sommarjobbens budget på 1500 tkr och att 
uppdra t i l l kontoret att presentera ett förslag för nämnden på hur "Nynäshamnsmodellen" skulle 
kunna införas i Uppsala. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§193 

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska 
program 
UAN-2013-0093 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per september 2013 presenteras. I slutet 
av september 2013 var cirka 402 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med 
aktivitets stöd i riket. Det är en liknande siffra jämfört med slutet av augusti, men en ökning jämfört 
med samma tidpunkt förra året med cirka 25 000 personer. I slutet av september är drygt 6 300 
personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala kommun. Detta är 
en minskning med omkring 250 personer jämfört med siffran i slutet av augusti i år. Gällande 
ungdomar under 24 år är drygt 1 300 öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitets stöd i 
slutet av september i år, vilket är en minskning med runt 100 personer jämfört med slutet av augusti 
i år. Jämfört med slutet av september år 2012 är detta är en minskning med omkring 100 personer. 
Presenteras en kort redovisning av väntetider inom konsumentrådgivning samt inom budget- och 
skuldrådgivning. Konsumentrådgivning uppfyller de servicekrav på väntetider som förväntats. Inom 
budget- och skuldrådgivningen har den faktiska väntetiden som högst överstigit 20 veckor vilket är 
klart längre än nämndens mål, men i slutet av augusti är väntetiden nere på 3 veckor efter en 
satsning från Konsument Uppsala på att förkorta kön. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§194 

Motion av Malena Ranch (MP) om förbättrat mottagande av ensamkommande 
barn 

UAN-2013-0392 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande til l kommunstyrelsen enligt förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. Motionären föreslår 
korrimunfullmäktige besluta att uppdra ti l l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillgodose 
behovet av bostäder för ensamkommande ungdomar sedan de fyllt 21 år i enlighet med motionen. 
Nämnden delar motionärens uppfattning om vikten av en trygg boendesituation för gruppen 
ensamkommande ungdomar. Nämndens ansvar för ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
inträder efter att den unge avslutat sin placering i hem för vård och boende, i de fall den unge har 
behov av insatser som nämnden ansvarar för. Det kan i vissa fall handla om att bevilja bistånd ti l l 
boende med bostadssocialt kontrakt eller kommunal borgen. 
Nämnden är helt beroende av vilka avtal som kommunstyrelsen kan göra med olika bostadsföretag 
för att få tillgång til l hyresrätter, som den unge kan få ett förstahandskontrakt på. Nämnden kan 
därför inte på egen hand tillgodose behovet. Nämnden anser att uppdraget i första hand ska riktas 
til l kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar att sista meningen i yttrandet: "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen med hänvisning t i l l vad som ovan sagts att 
kommunstyresen har ansvaret för att tillhandahålla bostäder" ska ersättas med meningen: 
"utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser motionen vara besvarad med hänvisning t i l l vad 
som ovan sagts om att kommunstyrelsen har ansvar för att tillhandahålla bostäder". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2013. 

Justerandes sign / ? Utdragsbestyrkande r > c? 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
' K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§195 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att öveilämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker t i l l beviljat 
ekonomiskt bistånd per september presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd 
ligger ti l l och med september 2013 på 27,1% procent över vad som är budgeterat och på lägre utfall 
jämfört med motsvarande period 2012, 1,6%. 
Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är ti l l och med september 2013 36,4 procent över budget, med 
de preliminära siffrorna för september, och utfallet är 0,4% lägre än motsvarande period 2012. 
Kostnaderna för socialbidrag flykting är 31,1 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 
10% lägre än motsvarande period 2012. 

Det totala antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd är lägre i september 2013 jämfört med 
augusti 2013. Jämfört med motsvarande månad 2011 och 2012 (september) är det färre hushåll 
(2 222) i september 2013 som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. 2011 
beviljades ekonomiskt bistånd ti l l 2 400 hushåll och i september 2012 var motsvarande antal 
hushåll 2 370. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskri velse den 2 oktober 2013. 

Justerandes sign C? Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§196 

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet 
Arbetsmarknad 

Navet Uppsala har 459 personer inskrivna och av dessa är 233 hos utförare. I snitt tar Navet emot 
40 ärenden i veckan och av dessa går cirka 10 til l Navet kompetens. 

Under perioden augusti- september har det varit ett snitt på cirka 5 anställningar i välfärdsjobb per 
vecka. Detta på grund av begränsat antal deltagare. Just nu är 40 personer på praktik inför 
anställning och kommer att anställas inom 2 veckor. 

Inom myndigheten socialtjänst - försörjningsstöd har en stor omorganisation genomförts vilket har 
medfört en stor arbetsbelastning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§197 

Modeller för samspelet med civila samhället 
UAN-2013-0470 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna att förslaget t i l l Modeller för samspelet med civila samhället skickas ut t i l l 
företrädare för organisationer i det civila samhället för synpunkter vid en hearing, 

att ge kontoret i uppdrag att anordna en hearing med företrädare för organisationer i det civila 
samhället och därigenom fånga upp deras synpunkter på dokumentet, 

att sända rapporten ti l l äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg och kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Sammanfattning 
Med Modeller för samspelet med civila samhället vil l nämnden tydliggöra hur den kan bygga 
relationer t i l l det civila samhället. Dokumentet fungerar som en utgångspunkt för nämndens 
bidragsgivning och upphandling, men också för framtida partnerskapslösningar. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att i tabellen i förslaget ti l l Modeller för 
samspelet med civila samhället, sidan 14, stryka "den del av LOU som handlar om 
tj änstekoncession". 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar vidare, med stöd av övriga nämnden, att rapporten ska sändas ti l l 
äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg och kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§198 

Anmälningsärenden 
UAN-2013-0029 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Presenteras förteckning över anmälningsärenden. 

§199 

Inbjudningar 
UAN-2013-0033 

Föreligger inbjudan från Knivsta kommun til l konferensen Kan vi gemensamt mellan våra 
kommuner utveckla integrationen i samhället? den 17 oktober 2013 i Knivsta kommunhus samt 
inbjudan från Hjälpmedelsinstitutet och Arvsfonden ti l l konferensen Varenda unga ska klara skolan, 
den 12 mars 2014 i Stockholm. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-10 

§200 

Information om kommunens verksamhet Kost och restaurang 

Björn Carlsson, affärsområdeschef för Kost och restaurang, Vård & bildning, berättar om 
verksamheten som levererar mat ti l l verksamheterna inom skola och omvårdnad. 

§201 

Presentation av projektet ISAmverkan 

Projekt ISAmverkan är ett samarbete mellan Uppsala kommun Vård & bildning, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. Tillsammans ger de genom 
ISAmverkan ett individuellt stöd ti l l arbete för människor med psykisk funktionsnedsättning. 

§202 

Information om nämndens överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 9 december 2010 om ersättningar till 
fristående skolor för 2011. Beslutet överklagades av IT-gymnasiet Sverige AB och friskolan gjorde 
gällande att ersättning ska erhållas för studie- och yrkesvägledning samt att Uppsala kommun 
genom systemet att införa en gemensam studie- och yrkesvägledning för alla elever folkbokförda i 
Uppsala kommun, tvingar in de fristående skolorna i kommunens organisation. Efter förvaltnings
rättens avslag den 14 mars 2012 överklagade IT-gymnasiet Sverige AB til l Kammarrätten i 
Stockholm som den 28 juni 2013 gav friskolan rätt t i l l ersättning för studie- och yrkesvägledning 
för år 2011. 

Den 10 jul i 2013 överklagade nämnden Kammarrättens dom ti l l Högsta förvaltningsdomstolen som 
ännu inte beslutat om prövningstillstånd. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• " K O M M U N 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-10-10 

Ärende 3.2: Periodbokslut och prognos per augusti 2013 

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Helårsprognosen för nämnden per augusti pekar på ett underskott på -25,6 mnkr. Enbart 
försörjningsstödet pekar på ett underskott på -45,7 mnkr. 

Nästan hela prognosunderskottet förklaras av resultatet för den sociala verksamheten med 
kostnader för socialbidrag, och den bostadssociala verksamheten. Den totala kostnaden för 
utbetalt socialbidrag för 2013 beräknas ti l l 251 mnkr. 

Det beräknade resultatet för gymnasieverksamheten pekar samtidigt på ett överskott på 11,4 
mnkr, vilket får användas för att täcka övriga verksamheters underskott. 

Arbetsmarknadsläget innebär en stor osäkerhetsfaktor. Arbetslösheten bedöms öka såväl 
under 2013 som 2014, vilket innebär risk för ökade kostnader för socialbidrag. 

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet hushåll som får socialbidrag. 
Fortfarande ligger antalet hushåll kvar på en hög nivå. Bara under augusti månad 2013 var det 
cirka 2 400 hushåll som beviljades socialbidrag. Av samtliga hushåll är cirka 500 
ungdomshushåll under 24 år. 

Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken ti l l försörjningsstöd. Cirka 1 030 hushåll, eller 43 
% av alla hushåll som söker, gör detta på grund av arbetslöshet. Av ungdomshushållen under 
24 år är det 230 hushåll, 46 % av alla ungdomshushåll, som söker socialbidrag på grund av 
arbetslöshet 

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på i sina prognoser. 
Gruppen arbetslösa utgörs nu sedan år 2007 t i l l största delen av de utsatta grupperna. Til l de 
utsatta grupperna på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig 
utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa 
grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland 
de arbetslösa. Vi riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad. 
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Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt 
Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10 
åren. 

Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället 
för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade 
socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga 
alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa. 

V i kan konstatera att trots den låga öppna arbetslösheten i Uppsala, har den borgerliga 
majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet att kunna få 
en egen försörjning. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande. 

För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet 

Clemens Lilliesköld (v) 
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Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-10-10 

Ärende 4.1: Preliminär budget för gymnasiet 2014 

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Nämnden har beslutat om en preliminär budget för gymnasiet för 2014. Detta för att kunna 
göra beräkningarna av programersättningarna för alla olika program i gymnasiet. Dessa 
programersättningar kommer nämnden sedan att fastställa under slutet av detta år. Därefter 
fastställs budgeten för 2014. 

Dagens beslut om preliminär budget innebar att en av delarna som programersättningarna 
består av skulle räknas upp med 2,8 %, utöver den redan otillräckliga uppräkningen av 
nämndens budget från kommunfullmäktige. 

Programersättningarna består av flera delar: 

• undervisningsdel 
• lokaler 
• läromedel 
• övrigt (skolhälsovård, SYV, mm) 
• administrativt påslag på 3 % av ovan (enligt en tvingande regel utifrån statens 

regelverk för programersättningarna) 

Dessa poster utgör tillsammans grundbeloppet, eller programersättningen. Det är delen 
"undervisning" som ska få en extra upprälcning med 2,8 %. Detta utrymme skapas genom att 
skära i övriga kostnader i gymnasiebudgeten. Detta är inget som klart har redovisats för 
nämnden vilka kostnader som dras ned. 

Även om undervisningsdelen i programersättningen räknas upp något, så finns det en 
uppenbar risk att denna uppräkning kanske vare sig räcker eller kommer att falla ut i 
lärarlöner, när de övriga delarna i programersättningen (lokaler, läromedel, övrigt, mm) är 
otillräckligt uppräknade. Det vill säga det är en underfinansierad budget som laäver 
rationaliseringar för att täcka kostnaderna för befintlig verksamhet. 

Viktningen i programersättningen mellan de olika delarna ovan, varierar dessutom mellan de 
olika programmen utifrån vaije programs specifika förutsättningar. För vissa program väger 
till exempel lokaler och läromedel (t ex maskiner) väldigt tungt. 
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Det finns heller ingen garanti eller "rakt rör" mellan komponenterna hur programersättningen 
är uppbyggt, och hur sedan den enskilde rektorn använder pengarna. Det är fortfarande helt 
upp til l rektor. 

Slutligen avgörs lönenivåerna i förhandlingar som vanligt med de fackliga lärar
organisationerna. 

Utifrån detta är det mycket oklart att kunna dra slutsatsen att lönerna för gymnasielärare kan 
räknas upp med 3,9 %. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande. 

För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet 



Reservation särskilt yttrande V 

Beträffande den preliminära gymnasiebudgeten. 

Den preliminära gymnasiebudget som togs den 10/10 i UAN ger inte tillräckligt utrymme för 
en mängd olika åtgärder som skulle behövas i gymnasieskolorna. Dit hör rimliga 
lönehöjningar för lärare och annan personal men även åtgärder för att öka den alltför låga 
genomströmningen där tex mindre gruppstorlekar , fler specialpedagoger liksom en 
förbättring av elevhälsan hör. Det är en följd av alltför begränsad tilldelning i den av alliansen 
antagna IVE:n. Med vänsterpartiets förslag t i l l IVE där både direkt anslagshöjning och 
borttagande av det sk avkastningskravet på de kommunala skolorna ingick skulle 
gymnasieskolorna nått en mer rimlig resursnivå. 

för Vänsterpartiet 
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Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-10-10 

Ärende 6.3: Inriktning feriearbete 2014 

Vi vil l anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Nämnden har beslutat att inriktningen av feriearbetet för ungdomar för 2014 återigen ska 
börja omfatta även gymnasieungdomar. För detta syfte avsätts 1,5 mnkr. Att jämföra med de 
cirka 7 mnkr som tidigare har avsatts för feriearbete för elever i årskurs 9. Detta tycker vi är 
bra, och noterar att det närmar sig en återgång ti l l inriktningen av feriearbete som var fram ti l l 
2006, då även staten bidrog til l feriearbeten för gymnasieungdomar genom bidrag från 
Arbetsförmedlingen. 

Samtidigt vill man pröva att införa den så kallade Nynäshamnsmodellen för feriearbete, vilket 
innebär att även det privata näringslivet ska vara med och ta ett ansvar för att ge 
skolungdomar ett feriearbete. Även detta tycker vi är bra, då det samtidigt finns en motion 
från (S) om detta i kommunfullmäktige. En motion som den borgerliga majoriteten i princip 
vil l avslå, samtidigt som de i den ansvariga nämnden vill arbeta i den riktning som motionen 
föreslår. 

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att samtliga tre partier (S), (V) och (MP) har avsatt 
mera pengar för arbetsmarknadsinsatser, bland annat feriearbete, i sina respektive 
budgetförslag i kommunfullmäktige än vad den borgerliga alliansen har. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande. 

För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet 
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