
1(25) 

Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2012-10-11 

Plats och tid: Fredens Hus, Uppsala slott, klockan 08:30 - 12:30 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) ej § 202 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s a t t a r e : 

t.om. § 216 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) Ersättare 

Kenny Jonsson (C) 
Irene Söderhäll (S) t.o.m. § 216 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Clemens Lilliesköld (V) t.o.m. § 216 

Mohammed Tahir (MP) 
Inger Söderberg (M) § 202, § 217 
Anne Lennartsson (C) § 217 

Anne Lennartsson (C) ej § 217 
Inger Söderberg (M) ej § 202, 
§217 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, Uppdragsstrateger: Leif 
Wiklund, Nasser Ghazi, Eva Egnell, Jan Sund, Tobias Aström Sinisalo, Karin Carlsson, 
Björn Bylund, Andreas Christoffersson, Christer Öjdeby, Ulf Lundström, Lena Töth, ekonom, 
Henrik Boström, chefskontroller, Åsa Danielsson, myndighetschef 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 190-217 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter 

ontoret för barn, ungdom och arbetsmarkn 

ohamadj-lassan (FP), ordförande 

fee^2Q12, klockan 15:00 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2012-10-11 
Sista dag för överklagande: 2012-11 -09 
Datum för anslags nedtagande: 2012-11-12 

Datum för 

anslags uppsättande: 2012-10-19 

Förvaringsplats 

för protokollet: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§190 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 18 oktober 2012, klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg 
- Inbjudan från Kommunala handikapprådet 
- Fråga från Irene Söderhäll (S) om läromedel i skolan 
- Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

§191 

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

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§192 

Rapport från Sweco om elevenkät gällande verksamheten vid Samlad 
vägledning 
UAN-2012-0438 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden vid kommande avtal med styrelsen för teknik & service uppdrar t i l l 
uppdragstagaren att utveckla studie- och yrkesväglednings arbetet med framförallt 
elever på yrkesprogrammen, 

att lägga rapporten til l handlingarna 

Sammanfattning 
Charlotte Sävås Nicolaisen från Sweco Eurofutures AB presenterar rapporten Uppföljning år 2012 
- elevers uppfattning om studie- och yrkesvägledning i Uppsalas grundskolor och gymnasieskolor. 

Innan den nya SYV-organisationen startade den 1 jul i 2009 genomfördes en elevenkät 
i åk 9 och åk 3 i gymnasiet. När nu organisationen verkat i tre år genomfördes i maj 2012 samma 
enkät i dessa årskurser. Sweco har genomfört utvärderingen vid båda tillfällena. Totalt sett har 
resultaten förbättrats från 2009 ti l l 2012. Det är på de studieförberedande programmen i 
gymnasieskolan man kan se de största förbättringarna medan det på de yrkesförberedande 
programmen i gymnasieskolan och i grundskolan endast skett smärre förbättringar. 

B eslutsunder lag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§193 

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2012 
UAN-2012-0416 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut per augusti 2012 med -53 101 tkr och helårsprognos per augusti 
2012 med-71 857 tkr, 

att helårsprognos per augusti 2012 förutsätter att ofördelade medel 13 043 tkr 
tas i anspråk ti l l gymnasieskolan 7 386 tkr och 5 657 tkr t i l l försörjningsstöd, 

att överlämna delårsbokslut och prognos per augusti 2012 til l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Mohammed Tahir (MP) och 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari t i l l 
augusti med -53 101 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -101 tkr, 
Konsument -521 tkr, Fritid och kultur -479 tkr, Gymnasieskola -9 401, Gymnasiesärskola 3 694 tkr, 
Vuxenutbildning -5 025 tkr, Försörjningsstöd -43 987 tkr, Flyktingmottagande -3 190 tkr, 
Arbetsmarknadsåtgärder 5 898 tkr. 

Helårprognosen för nämnden totalt visar ett negativt resultat med -71 857 tkr. Nämndens 
prognostiserade underskott jämfört med budget finns inom försörjningsstöd -60 607 tkr, politisk 
verksamhet -175 tkr, gymnasieskolan -11 283 tkr och flyktingmottagning - 4 025 tkr. Kostnaderna 
för försörjningsstöd har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att med hjälp av 
stödjande och rehabiliterande insatser minska behovet av försörjningsstöd. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) och Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg i 
bokslutshandlingen med: "varav 22 804 tkr avser bostadssociala kostnader som kommun
fullmäktige genom åren aldrig kompenserat nämnden för" 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012. 

Uppsala 
" K O M M U N 

justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§194 

Sammanträdestider 2013 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
UAN-2012-0407 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträden under 2013 infaller torsdagar klockan 8:30, 
24 januari, 28 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, onsdagen den 12 juni, 12 september, 
10 oktober, 14 november och 12 december, 

att nämndens arbetsutskotts sammanträden infaller tisdagar klockan 08:30, 
15 januari, 19 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 
5 november och 3 december, 

att nämndens individutskotts sammanträden infaller torsdagar klockan 16:00, 
17 januari, 21 februari, onsdagen den 27 mars, 25 april, 30 maj, 13 juni, 5 september, 
3 oktober, 7 november och 5 december. 

Sammanfattning 
Nämnden sammanträder torsdagar klockan 8:30, arbetsutskottet sammanträder tisdagar 
klockan 8:30 och individutskottet sammanträder torsdagar klockan 16:00. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

! _ . 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§195 

Remiss - Bevarande och gallringsplan för Styrelsen för teknik och service 
UAN-2012-0412 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa bevarande- och gallringsplan för handlingar som uppkommit ti l l följd av delegation 
från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hos Styrelsen för teknik och service enligt 
förslag, 

att beslutet ska gälla retroaktivt för handlingar upprättade från och med 2003 i tillämpliga delar. 

Sammanfattning 

Teknik & service har tagit fram förslag ti l l revidering av tidigare bevarande- och gallringsplan för 
Styrelsen för teknik och service, fastställd 2006-12-14. Den nya planen gäller för Styrelsen för 
teknik och service och dess affärsområden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2012. 

Justerandes sign 

v-
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

7(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§196 

HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun: Ansökan 
om samverkansmedel till förstudie för motverkande av utanförskap för 
funktionshindrade ungdomar/unga vuxna i Uppsala kommun 
UAN-2012-0414 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja HSO Uppsala kommun 350 tkr för perioden oktober 2012 til l februari 213 ti l l 
förstudien av projektet, 

att bevilja HSO Uppsala kommun 400 tkr t i l l projektets andra etapp år 2013 under förut
sättning att organisationen av Allmänna Arvsfonden får ett positivt besked om 
Medfinansiering av projektet, 

att finansiera projektstödet ur nämndens arbetsmarknadsmedel, 

att delge nämnden för hälsa och omsorg beslutet. 

Sammanfattning 
HSO Uppsala kommun förbereder en ansökan ti l l Allmänna Arvsfonden om projektmedel ti l l ett 
koncept för arbete och sysselsättning för arbetslösa med funktionsnedsättning. Konceptet kallas 
QSF och står för "kompetens - samhälle - företag, organisationer och föreningar". HSO Uppsala 
kommun ansöker om projektmedel, med 350 tkr ti l l en förstudie och med 415 tkr i en andra etapp 
til l start av en projekt- och samverkansorganisation. Förstudiens syfte är att skapa en projekt
ansökan til l Allmänna Arvsfonden. HSO ska ta fram beslutsunderlag och en verksamhetsplan för 
implementering av arbetsmarknadskonceptet QSF. I projektets andra etapp under perioden januari -
juni år 2013 ingår att etablera organisation samt att förbereda aktiviteter inför projektstarten i 
augusti 2013. Projektstart förutsätter att Allmänna Arvsfonden beviljar medel ti l l projektet. 
Projektägare är HSO Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2012. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

8(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§197 

TRIS - tjejers rätt i samhället: Ansökan om bidrag till projekt Lilla Rummet -
ett projekt inom TRIS 
UAN-2011-0411 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delredovisning av projektet Lilla Rummet, 

att uppdra ti l l kontoret att t i l l nämnden redovisa framtida former för stöd ti l l och samverkan 
med föreningen Tjejers Rätt i Samhället, 

att delge socialnämnden för barn och unga, barn- och ungdomsnämnden och nämnden för 
hälsa och omsorg redovisningen. 

Sammanfattning 
Föreningen Tjejers Rätt i Samhället, TRIS har av nämnden beviljats 567 580 kronor ti l l projektet 
Lilla Rummet. Nämndens stöd finansieras ur nämndens medel för samverkanslösningar. Målgrupp 
för projektet är flickor och unga kvinnor som i sin vardag möter värderingar och normer som starkt 
skiljer sig från majoritetsbefolkningens och behöver stöd och rådgivning om hur de ska förhålla sig 
i sin vardag. TRIS delredo visar verksamhet och resultat under perioden februari - augusti år 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



9(25) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§ 198 

Reginateaterns vänförening: Ansökan om bidrag till ungdomsprojekt In i 
centrum 2012 
UAN-2012-0194 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av ungdomsprojektet In i Centrum. 

att delge barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden för barn och unga 
redovisningen. 

Sammanfattning 
Reginateaterns vänförening har av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljats 
306 tkr t i l l ungdomsprojekt under sommaren år 2012. Projektet, som finansierades ur nämndens 
arbetsmarknadsmedel och medel för stadsdelsutveckling, syftar t i l l att ungdomar 
i gymnasieåldern som feriearbete ska producera och genomföra en teaterföreställning på 
Reginateatern under ledning av professionella scenkonstnärer. Arbetet syftar även ti l l 
att med sysselsättning ge stärkt självkänsla och kulturidentifikation mot ungas utanförskap. 
Reginateaterns vänförening redovisar genomförd verksamhet och dess resultat. Kontoret har följt 
projektet med uppföljningsmöten. 

B eslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§ 199 

Studiefrämjandet: Ansökan om medel 2012 till projekt Mötesplats Kontakten -
en integrering av Gottsunda Youth in Action & Föreningshuset 
UAN-2011-0608 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delredovisning av projektet Mötesplats Kontakten Gottsunda, 

att utbetala resterande projektbidrag med 365 225 kronor, 

att uppdra till kontoret att t i l l nämnden redovisa former och ansvar för fortsatt finansiering 
av verksamheten år 2013, 

att delge socialnämnden för barn och unga, barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden 
redovisningen. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandet i Uppsala län har ti l l nämnden inkommit med delredovisning av projektet 
Mötesplats Kontakten Gottsunda, en integrering av Gottsunda Youth in Action och föreningshuset 
Gottsunda. Projektet är en fortsättning på projektet Gottsunda Youth in Action med förändrad 
inriktning att skapa en mötesplats i Gottsunda. Projektet avser perioden 1 januari 2012 ti l l 31 
december 2012. Delredovisningen avser första halvåret. Kontinuerlig uppföljning har gjorts av 
kontoret under projektperioden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2012. 

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

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

S ammanträdesdatum: 2012-10-11 
§200 

Val av ersättare i individutskott samt komplettering av kontaktpolitiker 
UAN-2012-0454 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Mohammed Tahir (MP) som ersättare i nämndens individutskott efter Mattias 
Ekberg (MP), 

att utse Mohammed Tahir (MP) att representera nämnden i dialogen med Samarbets
organisationen Uppsalas Elevråd efter Mattias Ekberg (MP), 

att utse Mohammed Tahir (MP) att representera nämnden i dialogen med Mötesplatsen 
Grand efter Mattias Ekberg (MP), 

att utse Mohammed Tahir (MP) att representera nämnden i dialogen med Diskriminerings
byrån i Uppsala efter Mattias Ekberg (MP), 

att utse Inger Söderberg (M) att representera nämnden i dialogen med Lokala konsumentrådet 
efter Gabriella Lange (M), 

att utse Hugo Fiévet (KD) att representera nämnden i dialogen med Folkhälsorådet efter 
Torbjörn Aronson (KD), 

att utse Madeleine Andersson (M) att representera nämnden vid programråd Hantverks
programmet vid Fyrisskolan, Bolandskolan och Ekebygymnasiet, 

att utse Mohamad Hassan (FP) att representera nämnden vid programråd Idrott vid Celsius
skolan efter Madeleine Andersson M). 

Sammanfattning 
En ersättare har avsagt sig sina uppdrag i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vakans har 
därmed uppstått i individutskottet och som kontaktpolitiker i dialogen med Samarbetsorganisa
tionen Uppsalas Elevråd, Mötesplatsen Grand, Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Vakans har också 
uppstått då ledamöter har avsagt sig sina uppdrag att representera nämnden i dialogen med 
Konsument Uppsala, Lokala konsumentrådet och Folkhälsorådet. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att han ska ersätta Madeleine 
Andersson (M) i programråd Idrott vid Celsiusskolan och att Madeleine Andersson (M) byter ti l l 
programråd för Hantverksprogrammet vid Fyrisskolan, Bolandskolan och Ekebygymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§201 

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor (LSO) 
UAN-2012-0436 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l kommunfullmäktige för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 
inlämna upprättad riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, LSO. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunfullmäktige fått uppdraget att ta fram 
en riskanalys och ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, för sitt 
ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§202 

Kommunstyrelsen: Remiss angående prissättning för uthyrning av lokaler och 
anläggningar, Upplands idrottsförbund, flytt av verksamhet mellan nämnder 
UAN-2012-0423 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l kommunstyrelsen avge upprättat yttrande om remissen Prissättning för uthyrning av 
lokaler och anläggningar, Upplands idrottsförbund, flytt av verksamhet mellan nämnder. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerat ärende. Före 1 januari 2012 förhyrde 
Upplands idrottsförbund idrottslokalerna på skolorna direkt av respektive skola. Från detta datum 
förhyr både skolor och Upplands idrottsförbund dessa idrottslokaler av idrotts- och fritidsnämnden. 
Priset per timme är detsamma, 560 kr, för Upplands idrottsförbund som för skolorna. Föreningslivet 
har en markeringsavgift som är betydligt lägre än så eftersom kommunen valt att subventionera den 
verksamheten. 

Vid tiden för den senaste upphandlingen av idrottsutbildningarna inom elitidrott och profilidrott på 
Celsiusskolan som gjordes inför läsåret 2011/2012 bestämdes priset för en idrottslokal i en skola 
lokalt av skolan. Det upphandlade avtalet gäller för tiden 1 jul i 2011 - 30 juni 2014. Under avtalets 
giltighetstid har ansvaret för lokalerna och därmed också prissättningen vid uthyrning förändrats. 
Eftersom priset per timme ökat med över 200 % kommer en större del av ersättningen ti l l Upplands 
idrottsförbund att användas t i l l lokalhyror i stället för t i l l den idrottsliga verksamheten. 

Madeleine Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2012. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§203 

Lokalförsörjning gymnasieskola 
UAN-2012-0481 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera til l nämndens arbetsutskott att genomföra samråd med Styrelsen för vård och 
bildning om gymnasielokaler den 16 oktober klockan 16.30, 

att lägga rapporten ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Lokalberedningsgruppen, med tjänstemän från vård & bildning, kontoret för samhällsutveckling 
och kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, presenterade den 7 september sex alternativa 
förslag t i l l minskning av lokalytorna för den kommunala gymnasieskolan. Efter brukardialoger på 
Bolandgymnasiet, Grafiskt Utbildningscenter (GUC) och Lundellska skolan samt mottagna 
synpunkter och förslag via uppsala.se presenterade lokalberedningsgruppen den 4 oktober ett 
åtgärdsförslag. Styrelsen för vård & bildning fattar beslut den 18 oktober 2012. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att delegera 
til l nämndens arbetsutskott att genomföra samråd med Styrelsen för vård och bildning om 
gymnasielokaler den 16 oktober klockan 16.30. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§204 

Information om mångfaldsbyrån ESMeralda 

Koordinator för ESMeralda, Fatma Aksal presenterar verksamhen. ESMeralda arbetar för att 
uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen til l högskolan. Det är 
oftast ungdomar som kommer från akademiska hem som väljer att studera vidare medan barn från 
icke-akademiska hem inte gör det i samma utsträckning Mycket av ESMeraldas verksamhet är 
extern och riktar sig inte till universitet eller kårens normala målgrupp, studenter. De i projekten 
engagerade studenterna träffar skolungdomar och försöker hjälpa dem i deras skolgång. 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§205 

Avgifter i gymnasie- och gymnasiesärskolan - aktualiserad fråga från Ulrik 
Wärnsberg (S) UAN 2011-10-13 § 231 
UAN-2012-0036 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att rektorer i Uppsala kommuns gymnasieskolor uppdras att utgå från Skolinspektionens praxis 
för avgifter i skolan 2011-12-07, dock att avgiften per elev och termin högst får uppgå ti l l 

att rektorer i Uppsala kommuns gymnasieskolor uppdras att följa kommunens riktlinjer gällande 
avgifter i gymnasie- och gymnasiesärskolan, 

att om rektor bedömer att denna kostnad är för stor för enskild elev med hänsyn til l dennes 
personliga förhållanden ska kostnaden för denna elev ersättas via skolan. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Mohammed Tahir (MP) och 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår nämnden att fastställa hur reglerna om avgifter i gymnasieskolan ska tillämpas av 
Uppsala kommuns gymnasieskolor. Förslaget utgår från Skolinspektionens skrivelse 2011-12-07. 
Nämnden beslutade om avgifter i gymnasieskolan senast 2007-05-16. Vissa förändringar har skett i 
praxis sedan dess. Dessa konfirmerades i den nyligen av riksdagen fastställda skollagen. Nämnden 
har därefter uppdragit till kontoret att se över vilka regler som ska gälla. Kontoret har efter 
behandling i nämnden ytterligare berett ärendet. 

Yrkanden 
Clemens Lilliesköld (V) yrkar med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) att skolan ska vara avgiftsfri. 
Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall t i l l kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. Votering begärs och 
verkställs. 

Den som röstar för kontorets förslag och Mohamad Hassans (FP) yrkande röstar ja. Den som röstar 
för Clemens Lillieskölds (V) yrkande röstar nej. 

Torbjörn Aronson(KD), Hannes Beckman (M), Gabriella Lange (M), Madeleine Andersson (M), 
Kenny Jonsson (C) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), 
Jan-Åke Carlsson (S), Mohammed Tahir (MP) och Clemens Lilliesköld (V) röstar nej. 

250 kronor, 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

Med 6 röster för ja och 5 röster för nej beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) yrkande 
och kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2012. 

Uppsala 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§206 

Arbetslivskunskap i gymnasieskolan 
UAN-2012-0447 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i kontorets system för uppföljning och utvärdering inkludera frågeställningar om arbets
livskunskap, 

att samla erfarenheter från skolors arbete med arbetslivskunskap för att fortsättningsvis kunna 
användas som plats för utbyte av idéer mellan skolor, t i l l exempel via hemsida, 

att vid den kommungemensamma studiedagen för gymnasieskolor i juni 2013 genomföra ett 
arrangemang med inriktning mot arbetslivskunskap, 

att i pågående genomlysning av det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret beakta 
behovet av att arbetslivskunskap vägs in som åtgärd. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade våren 2011 att uppdra ti l l kontoret att genomföra ett pilotprojekt i samarbete 
mellan gymnasieskola och arbetsmarknad med syfte att fördjupa gymnasieelevers kunskaper om 
och förbereda för självständiga och medvetna val av arbetsliv och studier efter gymnasieskolan. För 
ändamålet anslogs 300 tkr från arbetsmarknadsinsatser för ändamålet. 

Tre gymnasieskolor - Bolandgymnasiet, Grafiskt utbildningscenter (Guc) och Thorén Business 
School har deltagit i projektet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2012. 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§207 

Läxhjälp via internet 

Kontoret redovisar muntligt om projektet Läxhjälp via internet under 2011. Elevers närvaro har 
ökat under perioden och antalet tillfällen elever har fått hjälp har ökat. 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2012 (socialbidrag, socialbidrag till 
flyktingar och introduktionsersättning) 
UAN-2012-0035 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över utvecklingen av ekonomiskt bistånd per september presenteras. 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger för perioden från januari ti l l september klart över vad 
som är budgeterat, men något under utfallet för samma period 2011. Socialbidragskostnaderna är 
3 procent över och socialbidrag flykting 18 procent över utfallet 2011 medan introduktions
ersättningen är 75 procent under utfallet 2011. Antalet unika hushåll med socialbidrag är ungefär 
lika som förra året medan det totala antal unika hushåll med ekonomisk bistånd för perioden från 
januari till september är något färre 2012 än 2011. Under perioden har 86 personer beviljats 
socialbidrag innan första utbetalningen av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen och 
57 personer har fått kompletterande socialbidrag ti l l etableringsersättningen. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2012. 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§209 

Månadsuppföljning 2012 av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser 
UAN-2012-0034 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per september 2012. 
I slutet av september var drygt 390 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med 
aktivitetsstöd i riket. Det är en ökning jämfört med samma tid förra året (ca 370 000 personer) samt 
jämfört med slutet på maj 2012 (ca 370 000 personer). Antalet öppet arbetslösa ökade i Uppsala 
under sommarmånaderna för att sedan minska igen i början på hösten. Det samma gäller unga under 
24 år. I slutet av september är antalet öppet arbetslösa i Uppsala runt 3 900 personer varav ca 770 är 
under 24 år. Uppsala har en låg andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
jämfört med liknande svenska städer. 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§210 

Rapport boendestöd per augusti 
UAN-2012-0293 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över utvecklingen av boendestöd för perioden från januari t i l l augusti 2012 presenteras. 
Rapporten visar att det totala antalet bostadssociala kontrakt har minskat under året och så även 
antal hushåll som väntar i kö på en bostadssocial lägenhet. Antalet förmedlade lägenheter på 
uppdrag av nämnden har minskat under andra tertialen jämfört med första. Fler hushåll har dock 
övergått från bostadssocialt kontakt t i l l förstahandskontrakt samt flera kommunala borgen har 
upphört och familjen bor kvar. Under året har fem hushåll i bostadssociala lägenheter blivit avhysta 
eller vräkta, varav två barnfamiljer. Kostnader för tillfälliga boenden per månad har minskat under 
perioden från maj ti l l augusti. Kostnader för tillfälliga boenden uppgår t i l l 2 782 119 kr exklusive 
moms under perioden. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2012. 
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§211 

Socialdepartementet: Remiss - Jobbstimulans inom det ekonomiska 
biståndet m. m. 
UAN-2012-0397 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Socialdepartementet avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har getts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss rörande 
jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått i 
uppdrag att för kommunens räkning besvara remissen. 
Socialdepartementets förslag rör två förändringar. Beräkning av försörjningsstödet förändras så att 
endast 75 procent av arbetsinkomsten (netto) påverkar bedömningen av rätten ti l l bistånd för 
biståndsmottagare som varit beroende av ekonomiskt bistånd oavbrutet under sex månader. 
Beräkningssättet gäller under två år under förutsättning att biståndsmottagaren har rätt t i l l 
ekonomiskt bistånd. Syftet är att öka den ekonomiska lönsamheten att ta arbete eller utöka sin 
arbetstid och sänka marginaleffekten av inkomstökningen. 

Den andra förändringen innebär att kommunen ska kunna ställa krav på biståndsmottagare att delta i 
aktiviteter oavsett vilken ålder personen har. Syftet med förändringen är att göra det möjligt för 
kommunerna att ge stöd i form av praktik och kompetenshöj ande insatser t i l l alla som är i behov av 
sådana insatser för att förbättra sina möjligheter ti l l självförsörjning. 

Nämnden ser positivt på förslaget om jobbstimulans och att åldergränsen tas bort för personer som 
anvisas t i l l kompetenshöj ande insatser. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2012. 

Uppsala 
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§212 

Anmälningsärenden 
UAN-2012-0025 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förteckning över anmälningsärenden och lägga den ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§213 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M 
Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp M , 2 timmar den 30 oktober 2012. 

§214 

Rapporter 
UAN-2012-0047 

Kenny Jonsson (C) informerar från träff med programråd för Fordon och transport samt programråd 
Plåt på Bolandgymnasiet. 

Uppsala 
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Sammanträdesdatum: 2012-10-11 

§215 

Inbjudningar 
UAN-2012-0048 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Inger Söderberg (M) att delta på kommunala handikapprådets halvdag Vård, rehabilitering 
och habilitering den 26 oktober 2012, klockan 8.30-12.00. 

Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet har inbjudit t i l l halvdag med temat Vård, rehabilitering och 
habilitering den 26 oktober 2012, klockan 8.30 - 12.00 på Lokföraren, Stationsgatan 12, Uppsala. 

Irene Söderhäll (S) aktualiserar fråga om att få en samlad överblick över inköp av läromedel på 
skolorna. Kontoret återkommer med svar i frågan. 

216 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2012-0049 
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§217 

Redovisning av feriearbetsprojekt Framtidsboxen 
UAN-2012-0440 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av feriearbeten för gymnasieungdomar 2012, 

att t i l l nämnden redovisa inriktning och ansvar för projektens utvecklingsarbete under 
läsåret 2012-2013. 

att uppdra ti l l kontoret att t i l l nämnden redovisa inriktning av insatser 2013 inom ramen 
för konceptet Framtidsboxen. 

att delge kulturnämnden, socialnämnden för barn och unga och barn- och ungdomsnämnden 
redovisningen. 

Sammanfattning 
Sommaren 2011 fick 15 gymnasieungdomar i uppdrag av nämnden att ta fram goda idéer ti l l 
feriearbeten år 2012 inom ramen för projekt Framtidsboxen. Sommaren 2012 genomfördes sex av 
de av ungdomarna föreslagna projekten. Nämnden avsatte medel t i l l 100 feriearbeten inklusive 
omkostnader t i l l gymnasieelever. De olika uppdragen syftar t i l l att stärka Uppsala som sommarstad 
och dess attraktivitet för ungdomar. Kontoret redovisar dokumentation och utvärdering av 
genomförda feriearbeten 2012. 

Ungdomar från tre av projekten berättar muntligt om deras upplevelser av arbetet under sommaren. 
Ungdomarna arbetade med projekten In i centrum på Regina teatern, Bussigt (renovering-
/utsmyckning av två busshållplatser) och Operation information (tips om sommarnöj den i Uppsala 
via internet). 
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Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2012-10-11 

Ärende 3.1: Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2012 

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

Helårsprognosen för nämnden per augusti pekar på ett ännu större underskott än i april. Nu på 
-71,9 mnkr. Enbart försörjningsstödet pekar på ett underskott på -60,6 mnkr. 

En stor del av underskottet förklaras av de ökande kostnaderna för socialbidrag, vilket t i l l stor 
del beror på den förändrade riksnormen, och kostnaderna för den bostadssociala 
verksamheten. 

Den kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, verkar nu ha 
stabiliserats. Från att år 2009 varit drygt 4 000 hushåll, är det nu uppe i knappt 4 400 hushåll. 
Det har skett en marginell ökning med 1 % av totala antalet hushåll mellan år 2010 och år 
2011. Framför allt är det en förändring av vilka hushåll som får socialbidrag. Ungdoms
hushållen har minskat med 10 % från 1115 hushåll 2010 ti l l 1 002 hushåll 2011. Samtidigt 
ökar hushållen i alla de övriga äldre åldersgrupperna. 

Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken ti l l försörjningsstöd. Mellan 35 % och 51 % 
beroende på åldersgrupp, där de yngre har den högsta andelen som söker socialbidrag på 
grund av arbetslöshet. 

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen lyfte fram i sina senaste 
prognoser både från december 2011 och juni 2012. Gruppen arbetslösa utgörs nu sedan år 
2007 ti 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. V i 
riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad. 

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 relativt 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 vil l vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande. 

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Ulrik Wärnsberg (s) Mohammed Tahir (mp) Clemens Lilliesköld (v) 
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Reservation 

UAN 2012-10-11 

Ärende 4.6: Avgifter i gymnasieskolan 

V i vi l l reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om avgifter i gymnasieskolan. 

V i menar att Uppsala kommun, precis i likhet med många andra kommuner, borde fatta ett 
lokalt beslut om att skollagens skrivning om en avgiftsfri skola ska gälla fullt ut. V i menar att 
det inte ska öppnas för att ta ut olika avgifter för verksamhet som tillhör utbildningen. Detta är 
viktigt för att bevara en likvärdighet i utbildningen, och att inte utsätta olika elever för 
situationen att "frivilligt" tvingas att avstå från aktiviteter för att de kostar en avgift för att 
delta. 

V i menar att innebörden av vad som är en obetydlig kostnad är mycket relativ. För de flesta 
elever är en obetydlig kostnad inget större problem. För de elever som inte har dessa 
marginaler kan en obetydlig kostnad vara oöverstiglig. Det offentliga skolväsendet ska ha en 
högre moralisk standard än att utsätta elever för detta. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Mohammed Tahir (mp) Clemens Lilliesköld (v) 


