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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2014-01 -29 

Plats och tid: Stadshuset, Vaksalagatan 15, KS-salen, klockan 13:00 - 16:30 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande ersättare: Rahima Ortac (S) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Gabriella Lange (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) Ersättare: 
Frida Johnsson (MP) 

Inger Söderberg (M) 
Moharnmed Tahir (MP) 

Anne Lennartsson (C) 
Hugo Fiévet (KD) 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Åsa Danielsson, myndighetschef, Ida Bylund-Lindman, 
deltagare: kompetenschef, Tuomo Niemelä, controlier, Håkan Eriksson, upphandlings strateg, strateger: 

Karin Carlsson, Eva Egnell, Karin Reuterdahl, Andreas Christoffersson, Märit Gunneriusson 
Karlström 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 1-24 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmar 

Underskrifter 

, Stationsgatan 12, 4 februari 2014, kl. 15:00 

Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-01-29 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-02-26 
anslags uppsättande: 2014-02-05 Datum för anslags nedtagande: 2014-02-27 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret fof barn, 

Underskrift: 

och arbetsmarknad, Uppsala 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign 
6M 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• "KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§1 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 4 februari 2014, klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändring: 
Ärende 6.3 Uppföljning av pedagogisk verksamhet - utgår. 

§2 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§3 

Internkontrollplan 2014 
UAN-2014-0035 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2014, 

att överlämna internkontrollplanen 2014 til l kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Kontoret har under hösten 2013 inventerat riskområden som har värderats utifrån hur stor 
sannolikhet det är att fel uppstår och hur stora negativa konsekvenser det i så fall leder t i l l . Planen 
tar i likhet med tidigare planer även hänsyn till den kommungemensamma interkontrollplan 
avseende redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet som kommunstyrelsen 
har beslutat om. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• "KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§4 

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa 
nyanlända och ensamkommande barn 
UAN-2013-0479 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att planera för mottagande av 500 nyanlända flyktingar och ensamkommande barn 2014, varav 
50 anvisas t i l l kommunen, 

att om det faktiska mottagandet ökar kraftigt så att det är troligt att antalet nyanlända flyktingar 
kommer att överstiga överenskommen nivå är nämnden beredd att ta upp en ny förhandling 
med Länsstyrelsen i Uppsala län, 

att tillskriva kommunstyrelsen om behovet av fler anvisningsplatser så att vi snarast kan följa 
länsstyrelsens förslag ti l l överenskommelse. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Mohammed Tahir (MP) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att teckna överenskommelse med länets kommuner om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Arbetsförmedlingen fastställer länstalen, 
utifrån sin prognos om antalet asylsökande, och Länsstyrelsen föreslår en fördelning mellan 
kommunerna. Fördelningsnyckeln bygger på folkmängd, arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
demografi. Förslaget som är ställt t i l l Uppsala kommun omfattar 950 flyktingar, inklusive 
ensamkommande barn utan vårdnadshavare i Sverige, samt behov av 463 anvisningsplatser. 
Överenskommelsen för 2013 hade ett kommuntal på 350, varav inga anvisningsplatser. 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar att "500 nyanlända", i första att-satsen ska bytas ut mot "950 nyanlända" 
samt tillägg med en att-sats: att tillskriva kommunstyrelsen om behovet av fler anvisningsplatser så 
att vi snarast kan följa länsstyrelsens förslag ti l l överenskommelse. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Frida Johnssons (MP) första yrkande och bifall t i l l liggande 
förslag. Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare bifall t i l l Frida Johnssons (MP) andra yrkande om 
tillägg med en att-sats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Frida Johnssons (MP) yrkande om ändring av första att-satsen mot eget yrkande 
om bifall t i l l liggande förslag och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande om bifall t i l l 
liggande förslag röstar ja, den som röstar för Frida Johnssons (MP) yrkande om ändring av första 
att-satsen, röstar nej. 

Torbjörn Aronson (KD), Madeleine Andersson (M), Gabriella Lange (M), Inger Söderberg (M), 
Kenny Jonsson (C) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), 
Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Mohammed Tahir (MP) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Frida Johnssons (MP) yrkande om tillägg med en tredje att-sats 
och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§5 

Förslag till inriktning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
medborgardialog februari - juni 2014 
UAN-2013-0642 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog februari månad til l och med 
juni månad år 2014, 

att finansiera insatserna ur nämndens budget för politisk verksamhet. 

Sammanfattning 
Det åvilar uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och ansvaret för den politiska 
dialogen med medborgarna är ett uppdrag för uppdragsnämnderna. Uppdrags nämnderna svarar för 
utvecklingen av medborgardialogen inom respektive ansvarsområde. Olika målgrupper kräver olika 
insatser och fora för dialog. Tillsammans med synpunkts- och klagomålshanteringen är medborgar
dialogen en del av nämndens demokratiarbete och omvärldsbevakning. I dialogen företräder de 
förtroendevalda nämnden. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att punkten "Dialogmöte med 
ungdomar i Storvreta" ska utgå ur ärendet ti l l dialog om fler ämnen och verksamhetsområden är 
klart. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§6 

Avtalsersättning 2014 för Stenhagens bildnings- och kulturcentrum 
UAN-2014-0045 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa avtalsersättningen til l Styrelsen för vård och bildning för Stenhagens bildnings- och 
kulturcentrum til l 230 000 kronor år 2014, 

att finansiera ersättningen ur nämndens budget för stadsdelsutveckling. 

Sammanfattning 
Avtalsersättningen avser styrning och samordning, gemensam verksamhetsutveckling och stöd ti l l 
och samverkan med ideella organisationer. Särskild uppmärksamhet i uppdraget gäller nätverks
arbete och stöd t i l l föreningar bildade på etnisk grund, så kallade invandrarföreningar. Med den 
föreslagna ersättningen för år 2014 kompenserar nämnden tidigare låg uppräkning av avtals
ersättningen. Avtalet omsluter 2014 957 000 kronor varav kulturnämnden finansierar 284 000 
kronor och barn- och ungdomsnämnden 443 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2014. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§7 

Ekonomi 

Kort muntlig information om nämndens förväntade resultat avseende bokslut 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§8 

Upphandling estetiskt verksamhet inkluderande arbetsträning för unga vuxna 
med funktionshinder 
UAN-2014-0033 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnärrinden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
verksamhet för arbetsträning med estetisk inriktning omfattande 25-30 årsplatser, 

att delegera ti l l upphandlingsutskottet att besluta om förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av leverantör. 

Sammanfattning 
Syftet med upphandlingen är att finna en insats som riktar sig t i l l unga vuxna med funktions
nedsättning för att underlätta och stödja vägen ut i arbetslivet eller en återgång til l studier. Den 
verksamhet som för närvarande har uppdrag att utföra dessa insatser, parallellt med kommunens 
övriga verksamheter för målgruppen, är Iris Hädar som bedriver ett estetiskt program. Det 
nuvarande avtalet går ut 30 juni 2014. 

Då verksamheten fungerar mycket bra för målgruppen och det finns behov av denna typ av insats 
föreslår kontoret att en liknande verksamhet upphandlas igen. Under 2013 har den totala kostnaden 
för det estetiska programmet uppgått t i l l 3 170 285 kronor. 

Kostnaden per årsplats är 100 940 kronor. Iris Hädar har i genomsnitt haft 30-33 deltagare per 
månad. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§9 

Internt avtal 2014: Handledning av deltagare i sociala kooperativ 
UAN-2014-0042 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdraget om handledning av deltagare på de sociala kooperativen Capella och Snidar 
fördela 2 180 tkr, 

att godkänna förslag t i l l avtal för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Sammanfattning 
De sociala företagen/kooperativen Capella och Snidar erbjuder arbetsträning och sysselsättning för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, totalt cirka 40 platser. För att hålla en jämn kvalitet på 
arbetsträning samt långsiktighet i arbete och utvekling inom kooperativen krävs en stödverksamhet 
i form av handledare. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§10 

Internt avtal 2014: Projekt ISAmverkan Individuellt stöd till arbete vid psykisk 
funktionsnedsättning 
UAN-2014-0041 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag t i l l avtal för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31, 

att den ersättning som nämnden beviljats av Samordningsförbundet Uppsala län för projektet 
rekvireras direkt från Samordningsförbundet av uppdragstagaren. 

Sammanfattning 
Projekt ISAmverkan har under 2013 finansierats av medel från Socialstyrelsen och under 2014 
kommer projektet att finansieras av Samordningsförbundet Uppsala län. Målgruppen är personer 
med psykisk funktionsnedsättning och arbetet i projektet sker utifrån IPS-modellen (Idividual 
Placement and Support; individanpassat stöd t i l l arbete), en evidensbaserad metod för målgruppen, 
som enligt forskning visat sig vara mer framgångsrik än andra metoder när det gäller att hjälpa 
personer ut i anställning. Projektet omfattar 250 % arbetscoach och 50 % projektledare. 

Uppdraget från nämnden til l Styrelsen för vård och bildning omfattar resurser motsvarande 200%. 
Arbetsförmedlingen tillhandahåller 100 % arbetscoach. Vid projektavslut ska 50 personer ha erhållit 
stöd enligt IPS-modellen. Hösten 2013 beslutade nämnden att i samverkan med projektets sam-
arbetsparter arbeta för en implementering av IPS-modellen i Uppsala kommun från och med 2015. 
Under 2014 kommer en utvärdering av projektet att göras, fokus för utvärderingen kommer att vara 
implementeringsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

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

§11 

Internt avtal 2014: Sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
UAN-2014-0034 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdraget om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning fördela 
1 700 tkr ti l l 25 årsplatser för 2014, 

att godkänna förslag t i l l avtal för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Sammanfattning 
Personer med psykisk funktionsnedsättning tillhör den grupp som har lägst sysselsättningsgrad i 
jämförelse med personer som har andra funktionsnedsättningar. Målgruppen för uppdraget är 
personer som har en psykisk funktionsnedsättning eller ohälsa och som är i behov av arbets-
rehabiliterande insatser eller sysselsättning för att öka sin förmåga att arbeta, studera eller delta i 
annan kompetenshöj ande insats. Målet är att de personer som får insatserna utifrån ett långsiktigt 
perspektiv och utifrån sin förmåga och sina villkor ska öka sina möjligheter att arbeta, studera eller 
delta i annan kompetenshöj ande insats. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§12 

Ansökan om bidrag 2014 avseende platser för arbetsträning på Röda 
Korset/Kupan 
UAN-2013-0569 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja verksamhetsbidrag til l Uppsala Rödakorskrets om 126 500 laonor för första halvåret 
2014, 

att uppdra til l kontoret att, innan beslut om andra halvåret 2014 fattas, utreda behov och 
utnyttjande av arbetsträningsplatser på Röda Korset Kupan för att undvika att platser 
fortsättningsvis nyttjas i låg grad. 

Sammanfattning 
Sedan mer än tio är har Uppsala kornmun och Röda Korset i Uppsala haft en överenskommelse som 
innebär att kommunen haft tillgång til l åtta platser för arbetsträning på Mötesplats Kupan. Röda 
Korset Kupan har för varje år beviljats verksamhetsbidrag för en handledare t i l l de personer som 
arbetstränar. 

För 2014 ansöker Röda Korset om 253 000 kr i verksamhetsbidrag för att tillhandahålla åtta platser 
för arbetsträning/sysselsättning. Under 2012 och 2013 har dessa platser nyttjats i låg grad. Kontoret 
föreslår därför att verksamhetsbidrag til l Röda Korset Kupan beviljas för första halvåret 2014 med 
126 500 kr och att kontoret utreder behovet av platserna innan beslut om verksamhetsbidrag fattas 
för andra halvåret 2014. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i första att-satsen med "och 
utnyttjande" efter "att uppdra til l kontoret att, innan beslut om andra halvåret 2014 fattas utreda 
behov.." 

B eslutsunder lag 
Kontorets tjänsteskri velse den 24 januari 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§13 

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 
UAN-2013-0567 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l samarbetsavtal med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om 
Krami/Moa för 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Sammanfattning 
Krami/Moa sker i samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun 
och vänder sig ti l l kvinnor och män som är dömda för brott eller har haft åtgärder via Kriminal
vården. Krami avser verksamhet för män och Moa verksamhet för kvinnor. Målet för deltagarna är 
att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Verksamheten i dess nuvarande form har funnits sedan 2012. Förändringen i samarbetsavtalet för 
2014 innebär att deltagarna fortsättningsvis kommer att beviljas aktivitetsstöd från Arbetsförmed
lingen " i den mån det finns ekonomiskt utrymme'', t i l l skillnad från att alla deltagare tidigare 
beviljats aktivitetsstöd från inskrivning i verksamheten. Arbetsförmedlingen ser denna förändring 
från föregående avtal som en försiktighetsåtgärd med anledning av att Arbetsförmedlingens budget 
2014 innebär en begränsad möjlighet att bevilja aktivitetsstöd. 

B eslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Jtjsterandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§14 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Grindstugornas dagcenter 
UAN-2013-0498 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag til l Grindstugornas dagcenter då föreningen enligt sina 
stadgar utdelar vinst i förhållande t i l l erlagd insats och verksamhetsbidrag inte kan ges ti l l en 
vinstutdelande organisation. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska föreningen Grindstugornas dagcenter har inkommit med en ansökan om 
verksamhetsbidrag om 1 240 000 kr för att tillhandahålla sju rehab/arbetsträningsplatser för 
personer med lättare funktionshinder under 2014.1 föreningens stadgar framgår att vinstutdelning 
sker. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§15 

Delegationsordning 2014 
UAN-2014-0001 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om bistånd i enlighet med riktlinjerna avseende dator 
och bredband, hemutrustning och spädbarnsutrustning, fritid och rekreation för vuxna, tandvård 
samt studier över grundskolenivå delegeras ti l l socialsekreterare eller socialbidragshandläggare, 

att beslut enligt 4 kap 1 § SoL som rör bistånd ti l l skulder, som inte avser akuta behov eller 
uppstått på grund av att den sökande haft inkomster som understiger försörjningsstödets nivå, 
ska överlämnas t i l l individutskottets avgörande i de fall ansvarig tjänsteman vill föreslå ett 
bifall, 

att de dokument som beskriver hur verksamheten kommer att säkerställa en rättssäker, likställig, 
effektiv process för utredning, bedömning och beslut samt hur verksamheten ska kvalitetssäkra 
verksamhetens rutiner för internkontroll läggs ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Nämnden har under en följd av år haft högre kostnader i förhållande ti l l budget för verksamheten 
försörjningsstöd och beslutade om en översyn av riktlinjerna för ett utreda om dessa var mer 
generösa än andra kommuners riktlinjer och därför bidrog til l högre kostnader. Översynen visade att 
Uppsala kommuns riktlinjer inte var mer generösa än de jämförande kommunerna och att de följde i 
stor utsträckning Socialstyrelsens skrift Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och hand
läggning. 

I stället beslutade nämnden att delegera beslut om bistånd ti l l individutskottet i stället för 
socialsekreterare/socialbidragshandläggare för vissa behovsposter som kan generera större 
kostnader och som inte ingår i försörjningsstödets behovsposter enligt 4 kap 3 § socialtjänstlagen. 
Beslutet verkställdes från september 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§16 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker t i l l beviljat 
ekonomiskt bistånd per december presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd 
ligger t i l l och med december 2013 27,6 % procent över vad som är budgeterat och på ett något lägre 
utfall jämfört med motsvarande period 2012, 0,2 %. 
Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är till och med december 2013 37,1 procent över budget, med 
de preliminära siffrorna för november, och utfallet är 0,65 % högre än motsvarande period 2012. 
Kostnaderna för socialbidrag flykting är 31,2 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 
9,4 % lägre än motsvarande period 2012. 

Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre i december 2013 jämfört 
med november månad. Jämfört med motsvarande månad 2011 och 2012 (december) är det färre 
hushåll (2 409) i december 2013 som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år. 
2012 beviljades ekonomiskt bistånd ti l l 2415 hushåll i december och i december 2011 beviljades 
ekonomiskt bistånd ti l l 2 505 hushåll. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Ln Utdragsbestyrkande 

UQ 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§17 

Presentation av Arbetsförmedlingens prognos 2014 och 2015 

Jan-Eric Nyström, biträdande arbetsförmedlingschef norra Mälardalen presenterar Arbets
förmedlingens prognos 2014 och 2015. 

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling. 
Prognoserna bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare. Intervjuer sker med totalt 
15 300 arbetsställen i riket varav 500 i Uppsala län. Bedömningen i Arbetsförmedlingens senaste 
prognos är att sysselsättningen kommer att öka i Uppsala län, främst inom byggverksamhet och 
privata tjänster. 

§18 

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet 
Arbetsmarknad 

Kontoret lämnar muntlig information om försörjningsstödsenheterna inom Socialtjänst -
försörjningsstöd samt verksamheten Navet Uppsala. 

Socialtjänst - försörjningsstöd anvisade drygt 900 personer ti l l Navet under 2013. 

Totalt fick 460 personer välfärdsjobb under 2013. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• • K O M M U N 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§19 

Internt avtal 2013-2015 Svenska för invandrare studieväg 1, samt 
samhällsorientering 
UAN-2014-0046 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag t i l l internt avtal för 2013 - 2015 för utbildning i svenska för invandrare, 
studieväg 1, samt samhällsorientering. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Mohammed Tahir (MP) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppdragstagaren ska bedriva utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, samt 
samhällsorientering. Uppdragstagaren ska bedriva Hälsospåret i nuvarande form fram ti l l 2014-06-
30. Avtalet motsvarar givna uppdrag och håller sig inom ekonomiska ramar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§20 

Avtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa med medicinsk 
inriktning 
UAN-2014-0060 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l avtal mellan Uppsala Universitet och Uppsala kommun, genom barn-och 
ungdomsnämnden och utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden, gällande verksamhetsförlagd 
utbildning inom elevhälsa med medicinsk inriktning under perioden 2014-01-01 ti l l och med 
2014-12-31, 

att godkänna förslag ti l l avtal mellan barn-och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbets
marknadsnämnden och Styrelsen för vård och bildning gällande verksamhetsförlagd utbildning 
inom elevhälsa med medicinsk inriktning under perioden 2014-01-01 till och med 2014-12-31, 

att beslutet gäller under förutsättning att utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden fattar samma 
beslut som barn- och ungdomsnämnden. 

Sammanfattning 
Universitetets utbildningar inom folkhälsa och omvårdnad har avgörande betydelse för kommunens 
personalförsörjning. Samarbetet mellan universitetet och kommunen är därför av stor vikt. Avtalet 
mellan Uppsala Universitetet och Uppsala kornmun avser verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för 
relevanta inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Styrelsen för vård och bildning åtar sig genom detta avtal utan kostnad att samordna VFU för 
specialistsjuksköterskeutbildningarna inom öppen sjukvård samt barn och ungdom avseende 
elevhälsa med medicinsk inriktning i både kommunal och fristående skola. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "ovan beslut" i tredje att-satsen ska 
ersättas med "beslutet". 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§21 

Entreprenörskap i skolan 
UAN-2014-0051 

Kontoret presenterar rapporten Ifous - programmet Entreprenöriellt lärande, resultat från år 1, av 
Umeå universitet och ifous. Ifous-programmet Entreprenöriellt lärande är ett treårigt nationellt FoU-
program med målet att entreprenöriell pedagogik ska implementeras i de medverkande skol
enheterna. 

§22 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

Presentation Hur väljer elever skola 

Kontoret presenterar resultatet av undersökning om hur elever väljer vilken gymnasieskola de vill 
gå i och varför. 

§23 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-29 

§24 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Aronson (KD) och Jan-Åke Carlsson (S) att delta i Sveriges Kommuner och 
Landstings Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar 2014 den 3-4 april på Uppsala Konsert och 
Kongress, 

att utse Anne Lennartsson (C) att delta i Socialdepartementets och hemlöshetssamordnarens 
nationella konferens om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i Västerås den 
8-9 april 2014, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) och Kenny Jonsson (C) att delta i Mälardalsrådets stormöte för 
kunskapsregionen den 12 februari 2014 i Stockholm, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) och Kenny Jonsson (C) att delta i Stockholms Handelskammares 
Disting i Uppsala 2014 - Etablera mera! den 4 februari klockan 15.00-21.00, 

att utse Mohamad Hassan (FP) och Ulrik Wärnsberg (S) att besöka Lundellska skolans resursenhet 
den 10 mars 2014 klockan 16.00. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudningar från: 

Sveriges Kommuner och Landsting till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2014 den 
3-4 april på Uppsala Konsert och Kongress, 
Socialdepartementet och hemlöshetssamordnaren t i l l nationell konferens om hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden på Aros Congress Center i Västerås den 8-9 april 2014, 
Mälardalsrådet t i l l stormöte för kunskapsregionen den 12 februari 2014 klockan 10.00-15.30 i 
Stockholm, 
Stockholms Handelskammare til l Disting 2014 - Etablera mera! den 4 februari 2014, klockan 
15.00-21.00 samt 
Lundellska skolans resursenhet den 10 mars, ldockan 16.00. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 



Reservation 

UAN 2014-01-29 

Ärende 3.3: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och 
ensamkommande barn 

V i vi l l reservera oss mot nämndens beslut att inte följa Länsstyrelsens förslag t i l l 
överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn. 

Sveriges flyktingmottagande är ett nationellt åtagande. För att mottagandet ska bli så bra som 
möjligt för dem som tvingats fly från sina hemländer krävs att alla Sveriges kommuner tar sitt 
ansvar för en solidarisk och human migrationspolitik. 

Det är beklämmande att en växande och välmående kommun som Uppsala inte tar emot den 
andel flyktingar som Länsstyrelsen föreslår oss att göra. Uppsala ligger idag under 
riksgenomsnittet vad gäller mottagandet av flyktingar i förhållande ti l l kommunens storlek. V i 
anser att vi åtminstone bör följa Länsstyrelsens rekommendation, som baseras på vår 
demografi, arbetsmarknad, bostadsmarknad och folkmängd. Det är ohållbart att ett fåtal 
kommuner tvingas ta huvuddelen av ansvaret för flyktingmottagning och integration, medan 
andra smiter undan sitt ansvar. 

Det är t i l l stor del den borgerliga majoritetens och regeringens bristande bostadspolitik som 
försvårar för oss att fullfölja detta åtagande. En bristande planering och en havererad 
bostadspolitik kan inte vara ett skäl för Uppsala att sänka ambitionsnivån för ett solidariskt 
flyktingmottagande. 

Mot bakgrund av ovanstående vi l l vi reservera oss mot nämndens beslut. 

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2014-01-29 

Ärende 5.1: Internt avtal 2013-2015 Svenska för invandrare studieväg 1, 
samt samhällsorientering 

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande med anledning av nämndens 
beslut om internavtal 2013-2015 med Styrelsen för vård och bildning avseende Svenska för 
invandrare studieväg 1. 

Nämnden beslutade 2012-09-13 att upphandla Svenska för invandrare studieväg 2 och 3 via 
tjänstekoncession. Samtidigt beslutade nämnden att studieväg 1 skulle undantas från 
upphandlingen. 

När nämnden sedan 2012-12-06 beslutade om internt avtal för utbildning i svenska för 
invandrare enligt studieväg 1 och samhällsorientering, angavs att för tiden 2013-08-01-2013-
12-31 skulle överenskommelse träffas i enlighet med avtal i tjänstekoncessionsorganisationen. 

Det innebar att SFI-verksamheten fick kraftigt försämrade villkor med en neddragning av 
ersättningen med 40 %. SFI-undervisningen skulle bland annat därmed försvinna från 
Kristallens öppna förskola. Detta skulle ha varit en mycket negativ konsekvens som kraftigt 
skulle ha försämrat unga mammors inträde på arbetsmarknaden. 

Med föreliggande avtal har en överenskommelse nåtts som innebär en mindre sänkning av 
ersättningen än den planerade, och att SFI vid Kristallens öppna förskola kan garanteras 
genom en fast månadsersättning i stället för en timbaserad ersättning. 

Vilka konsekvenser den sänkta ersättningen får för studieväg 1 framgår inte. Risken är att det 
kan bli större klasser och en försämrad kvalitet, som innebär att det tar längre tid för eleverna 
att lära sig det svenska språket. Med följden att en etablering på arbetsmarknaden kan 
försenas. 

V i vill framföra kritik mot den politik som den borgerliga alliansmajoriteten för beträffande 
SFI som även drabbat studieväg 1 - som skulle undantas från upphandlingens effekter - och 
som har lett t i l l denna osäkerhet om villkoren och kraftiga försening innan överenskommelse 
har uppnåtts om ersättningen för verksamheten. 

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

För/^cialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 


