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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

Plats och tid: Ultimate Performance, UTK-hallen, Edith Södergransgata 7, klockan 08:30 - 12:15 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s ä t t a r e : Tekle Embaye (S) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Irene Söderhäll (S) t.o.m. § 177 
Jan-Åke Carlsson (S) 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, uppdragsstrateger: Astrid Nyström, Ulf Lundström, Håkan 
Eriksson, Björn Bylund, Kristina Frändén, Karin Reuterdahl, Andreas Christoffersson, Nasser 
Ghazi, Lars Öhman, Åsa Mika, ekonom, Marcus Bystedt, ekonom, Jan Sund, verksamhetschef 
Åsa Danielsson, myndighetschef, Anna Hellström, ekonom, Tuomo Niemelä, controller, 
Ida Bylund Lindman, kompetenschef 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 160-179 

-O 
Justeringens 
plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarkuad/tisdagefTjden 24 september klockan 16.00 

Underskrifter: 
Mohamad Hassan (FP), ordföjafi :2 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2013-09-12 
Datum för Sista dag för överklagande: 2013-10-16 
anslags uppsättande: 2013-09-25 Datum för anslags nedtagande: 2013-10-17 
Förvaringsplats 

för protokollet: Kontoret förL>arn, ungfioi^öch arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekretarere 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§160 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarlmadsnärnnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 24 september 2013, Idockan 16.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

§161 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Aktualiserad fråga om Öppen förskola med SFI i Gottsunda 
- Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 

Justerandes sign 
/ I / 7 

Utdragsbestyrkande 

/ I M 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§162 

Ekonomi 2013 
UAN-2013-0038 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att t i l l nämndens sammanträde i oktober ta fram en åtgärdslista på 
avvikelser, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per jul i 2013. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari t i l l och 
med jul i månad 2013 med - 18 898 tkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett resultat för januari ti l l och med jul i på - 32 530 tkr, vilket är 
4 384 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Utbetalt ekonomiskt bistånd för de sju första 
månaderna detta år ligger 1 862 tkr högre än motsvarande tid i f jo l . 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att uppdra t i l l 
kontoret att t i l l nämndens sammanträde i oktober ta fram en åtgärdslista på avvikelser. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2013. 

Justerandes sign 

r 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

Uppsala 
• • K O M M U N 

§163 

Fastställande av handlingsplan 2013 för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens konkurrensplan 
UAN-2013-0421 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föreslagen handlingsplan för 2013 enligt förslag. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Tekle Embaye (S) reserverar 
sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade 2008 om en plan för konkurrensutsättning för perioden 2009-2013. En 
konkurrensplan ska innehålla en konkret handlingsplan över tid. Handlinsplanen beskriver vilka 
verksamhetsområden som nämnden avser att konkurrensutsätta under 2013, en uppskattning av 
beräknad start av upphandlingsprocessen och när entreprenad beräknas påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§164 

Inriktning av nämndens medborgardialog 2013 
UAN-2013-0423 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog september til l och med 
december år 2013. 

Sammanfattning 
Det är åligger uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och ansvaret för den politiska 
dialogen med medborgarna är ett uppdrag för uppdragsnämnderna. Uppdragsnämnderna svarar för 
utvecklingen av medborgardialogen inom respektive ansvarsområde. 

Olika målgrupper kräver olika insatser och forum för dialog. Tillsammans med synpunkts-
och klagomålshanteringen är medborgardialogen en del av nämndens demokratiarbete och 
omvärldsbevakning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• IKOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§165 

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag 
UAN-2013-0368 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avslå ansökan från Social Ekonomi Uppsala om projektbidrag till utveckling 
av modell gällande förberedelse, start och drift av sociala företag i Uppsala, 

att kontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheten att ge verksamhetsbidrag t i l l de 
sysselsättningsinsatser och den arbetsträning Social Ekonomi Uppsala bedriver, 

att överlämna ansökan ti l l kommunstyrelsen för vidare beredning, rörande delen om att utveckla 
en modell för socialt företagande. 

Sammanfattning 
Social Ekonomi Uppsala ansöker om projektbidrag med 961 250 kronor ti l l utveckling av modell 
gällande förberedelse, start och drift av sociala företag i Uppsala. Projektansökan omfattar tolv 
månader. Projektansökan innehåller en idébeskrivning, beskrivning av arbetssätt, arbetsmodell för 
genomförande, beskrivning av samverkansparter, målbeskrivning, kostnads- och intäktskalkyl. 
Ansökt projektbidrag avser kostnader för främst personal, lokal och administration. Social Ekonomi 
Uppsala är en ekonomisk förening registrerad hos Bolagsverket 2012-12-11. 

Målet med projektet är att utveckla en modell som redogör för de faktorer som är viktiga i 
förberedelse, start och drift av sociala företag. Med projektet vil l man presentera en modell som 
visar att sociala företag är ett redskap som leder människor bort från utanförskap. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att överlämna 
ansökan til l kommunstyrelsen för vidare beredning, rörande delen om att utveckla en modell för 
socialt företagande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2013. 

Justerandes sign 

c ! 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§166 

Uppsala Vatten: Remiss av förslag till renhållningsordning för Uppsala 
kommun 
UAN-2013-0399 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss om förslag ti l l renhållningsordning för Uppsala kommun ti l l Uppsala 
Vatten och Avfall AB avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Nämnden har av Uppsala Vatten och Avfall AB inbjudits ti l l samråd kring förslag t i l l 
renhållningsordning för Uppsala kommun. 

För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsförordning som bland annat ska 
innehålla en avfallsplan. Planen gäller 2014-2022. Förslaget ti l l plan pekar ut sex områden där det 
bedöms att det finns extra stort behov av åtgärder. Åtgärderna syftar ti l l att öka återanvändning och 
materialåtervinning, minska mängden felsorterat avfall, öka medborgarnas delaktighet i avfalls
hanteringen samt att förbättra arbetsmiljö och service. 

Nämnden ser positivt på förslaget ti l l renhållnings ordning inklusive avfallsplan. Avfallsplanen 
ligger i linje med nämndens ledstjärna om ett hållbart samhälle. Nämnden anser att målet om 
minskad mängd matavfall liksom utbildnings- och informationsinsatser riktat både t i l l elever och 
personal är viktiga för resurshushållning och därmed ett hållbart samhälle. Ett resurspris ser 
nämnden som en bra sporre för att uppnå resultat. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§167 

Bredbandsprogram för Uppsala kommun 
UAN-2013-0393 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun avge upprättat 
förslag ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Nämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över rubricerat ärende. 

Programmet utgör underlag för beslut om inriktning för arbetet med infrastruktur för elektronisk 
kommunikation och hur kommunen avser att arbeta med detta inom olika områden. Målet Uppsala 
kommun strävar mot är att alla som vistas i Uppsala kommun ska ha tillgång t i l l så konkurrens
kraftiga digitala tjänster som möjligt. Kommunen strävar även efter att infrastruktur för elektronisk 
kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende och klara av kommunikation för 
framtidens slutkundstjänster. 

Nämnden ser positivt på förslaget t i l l bredbandsprogam. Det är angeläget att alla inom Uppsala 
kommun ges goda möjligheter t i l l elektronisk kommunikation och konkurrenskraftiga digitala 
tjänster, vilket är viktigt för en positiv tillväxt i kommunen. 

Yrkanden 
Irene Söderhäll (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med "så även på landsbygden" i 
yttrandets andra stycke, sist i meningen: "Det är angeläget att såväl invånare i alla åldrar som 
företag och offentliga verksamheter ges goda möjligheter till elektronisk kommunikation och 
konkurrenskraftiga digitala tjänster" samt tillägg med "Nämnden anser att det i programmet bör 
läggas t i l l att: Uppsala kommun ska ta initiativ till och stötta bildandet av fiberföreningar på 
landsbygden. " 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2013. 

Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§168 

Uppsalas parker: anvisningar och riktlinjer 
UAN-2013-0315 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss om förslag ti l l Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar ti l l 
kommunstyrelsen avge upprättat förslag ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Nämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över rubricerat ärende. Underlaget är 
framtaget av gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar beskriver i huvudsak syftet med parker samt innehåller 
mål och riktlinjer för kommunal mark. De parker som finns måste kunna möta kommuninvånarnas 
behov och svara upp mot de kvaliteter som efterfrågas. 

Nämnden instämmer i betydelsen av grönområden och parker av olika storlek och slag i ett växande 
Uppsala. Inte minst gäller detta utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv och kommunens 
stadsdelsförnyelsearbete. Att kommunen arbetar fram riktlinjer och anvisningar för Uppsalas parker 
är därför positivt. Det är särskilt viktigt att grönområden och parker planeras för att passa för alla. 
Riktlinjerna föreslås tydligare uttrycka parken som mötesplats. 

"Trygghet" är viktigt för att parkerna ska vara attraktiva och trivsamma. Det är väsentligt att i vissa 
fall kunna samutnyttja ytor. Vissa delar av skolgård och en eventuell angränsande park kan 
samutnyttjas. Kvaliteterna i de olika parktyperna är viktiga att behålla även om storleken inte räcker 
t i l l . Avgörande för hur väl anvisningarna och riktlinjerna faller ut tros bli hur de konkretiseras samt 
av takten i genomförandet. Parkplanen kan behöva bli tydligare för att fungera som plan. Barn- och 
ungdomspolitiskt program bör vara med i uppräkningen av styrdokument som kompletteras och 
fördjupas genom Uppsala parker: riktlinjer och anvisningar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2013. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• • K O M M U N 
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UppSdld U T B I L D N I N G S - O C H 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§169 

Ramuppdrag stadsdelsutveckling 
UAN-2013-0394 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss om förslag ti l l Ramuppdrag - nämndövergripande uppdrag för stads
delsutveckling i Uppsala kommun til l socialnämnden för barn och unga avge upprättat förslag 
ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Nämnden har av socialnämnden för barn och unga (SBN) inbjudits att yttra sig över rubricerat 
ärende. 

Arbetet med stadsdelsutveckling har i sin nuvarande form pågått sedan 2004, framförallt i 
stadsdelarna Gottsunda, Valsätra samt Sävja. Även Gränby och Stenhagen kom att omfattas av 
arbetet. Dessa stadsdelar är prioriterades ibland annat IVE 2013-2016. 

Målet är, och har sedan 2004 varit, att förstärka stadsdelarna ur såväl socialt som fysiskt per
spektiv. Medborgarnas delaktighet i utvecklingsprocesser och samverkansarbete är 
huvudinriktningar i arbetet. 

Ramuppdraget syftar t i l l att ytterligare förtydliga och förbättra förutsättningarna för en hållbar 
stadsdelsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2013. 

Justerandes sign 

S2-
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§170 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna 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 april presenteras. 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger ti l l och med augusti 2013 28,2% procent 
över vad som är budgeterat och på något lägre utfall jämfört med motsvarande period 2012, 0,8%. 

Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är ti l l och med augusti 2013 37,6 procent över budget, med de 
preliminära siffrorna för augusti, och utfallet är 0,4% lägre än motsvarande period 2012 (94 000 
kronor lägre). Kostnaderna för socialbidrag flykting är 29,9 procent lägre än vad som är budgeterat 
och utfallet 9,2% lägre än motsvarande period 2012 (1 938 tkr). 

Det totala antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd är lägre i augusti 2013 jämfört med jul i 
2013. Jämfört med motsvarande månad 2011 och 2012 (augusti) är det färre hushåll (2398) i 
augusti 2013 som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. 2011 beviljades 
ekonomiskt bistånd ti l l 2443 hushåll och i augusti 2012 var motsvarande antal hushåll 2465. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 
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§171 

Redovisning av Navet Uppsalas uppdrag 
UAN-2013-0428 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att regelbundet vid nämndens sammanträden redovisa utvecklingen av 
deltagarflöde, beslut per månad, resultat för välfärdsjobb och övriga arbetsmarknadsinsatser 
och samtidigt redovisa eventuella målavvikelser och förslag t i l l åtgärder. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni, § 155, att uppdra t i l l kontoret att t i l l 
nämndens sammanträde i september ta fram uppgifter på hur många personer med socialbidrag 
som är aktuella och behöriga för välfärdsjobb, och att samtidigt presentera en plan för hur 
personerna ska anställas för att nå målet på 500 personer i välfärdsjobb för 2013. 

I början av augusti fanns 256 personer ute i välfärdsjobb och Offentligt skyddad arbete, OSA. Det 
innebär att det under hösten ska anställas ytterligare 244 personer för att nå det politiska målet som 
är 500 personer i välfärdsjobb, vilket betyder i snitt 61 personer per månad eller tre personer om 
dagen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i att-satsen med "och samtidigt 
redovisa eventuella målavvikelser och förslag ti l l åtgärder". 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§172 

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

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per augusti 2013 presenteras. I slutet av 
augusti 2013 var cirka 402 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitets stöd 
i riket. Det är en ökning med cirka 4 000 personer jämfört med i början av augusti och en ökning 
jämfört med samma tid förra året med cirka 13 000 personer. I slutet av augusti är drygt 6 500 
personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala kommun. Av dessa 
personer var drygt 1 300 ungdomar under 24 år. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• •KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§173 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 
UAN-2012-0534 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att översända den reviderade överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län ti l l kommunfullmäktige för godkännande, 

att föreslå kommunfullmäktige att vidare hantering av överenskommelsen delegeras t i l l 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå överenskommelse om samarbete 
när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen. Skyldigheten att ingå en överenskommelse syftar ti l l att utifrån 
gemensamma mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för vård och 
stöd t i l l personer med psykiska funktionsneds ättningar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 jul i 2013. 

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

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§174 

Närvårdsteam Neuropsykiatriprojekt 2013-2015 - Samordnade insatser för 
vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
UAN-2013-0309 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att stödja beslutet om Närvårdsteam antaget av nämnden för hälsa och omsorg 2013-05-02. 

Sammanfattning 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) beslutade 2012-08-23 att fastställa arbetsmodell för 
Neuropsykiatriskt närvårdsteam och gav kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att utreda 
ekonomiska förutsättningar samt ta fram handlingsplan för att starta upp närvårdsteam. Ett förslag 
til l modell har utarbetats och antagits av NHO och skickats t i l l utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden med begäran om att nämnden stödjer förslaget. 
Målgrupp är personer som har eller själva tror sig ha neuropsykiatriska problem från 18 år och 
uppåt och som har behov samordning och/eller psykopedagogiska insatser. Projektet sker i 
samverkan mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting. Projektet ska pågå under två års 
tid från och med 2013-10-01 och finansieras av PRIO - statliga stimulansmedel. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2013. 

Justerandes sign 
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§175 

Motion av Marlene Burwick (S) om att införa yrkescollege i Uppsala 
UAN-2013-0240 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande i enlighet med kontorets förslag innebärande att nämnden tillstyrker motionen. 

Sammanfattning 
Nämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över rubricerat ärende. Marlene 
Burwick (S) föreslår i motion t i l l kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar att verka för att 
yrkescollege införs på yrkesprogrammen i gymnasieskolan i Uppsala kommun. 
Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg i yttrandet enligt: Att låsa sig vid 
begreppet yrkescollege för samarbete mellan skola och arbetsliv eller att collegebegreppet enbart 
används för gymnasieskolan riskerar att begränsa formerna för samverkan. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



17(19) 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-09-12 

§176 

Anmälningsärenden 
UAN-2013-0029 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§177 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP , V 

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp S, MP, V 8 timmar den 16 september 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§178 

Av Gabriella Lange (M) och Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga: Öppen 
förskola med SFI i Gottsunda 
UAN-2013-0441 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att kontoret lämnar en skriftlig redogörelse till nämnden över vilka beslut som har tagits och 
när i ärendet. 

Sammanfattning 
På mötesplats Treklangen i Gottsunda bedrivs utbildning i svenska för invandrare, SFI, i samarbete 
mellan vuxenutbildningen Linné och Kristallens öppna förskola. Verksamheten bedrivs för kvinnor 
i området med barn upp t i l l tre års ålder, alternativt tre eller fler förskolebarn i åldern 0-5 år. Även 
kvinnor som av andra orsaker är förhindrade att delta i ordinarie verksamhet är välkomna, om 
antagningsenheten hänvisat dem dit. 

Kontoret informerar muntligt om att ett vikande elevunderlag tillsammans med en ansträngd 
ekonomi gör det nödvändigt för Vård & bildning, som ansvarar för utbildningsinsatsen, att i stället 
för SFI erbjuda deltagarna introduktion i det svenska språket, i form av en orienteringskurs. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: "att kontoret 
lämnar en skriftlig redogörelse t i l l nämnden över vilka beslut som har tagits och när i ärendet." 

Uppsala 
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§179 

Inbjudningar 
UAN-2013-0033 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anmäla Mats Johnsson (FP) och Tekle Embaye (S) t i l l Sveriges Kommuner och Landstings 
konferens om En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad den 26 september respektive 
1 oktober 2013 i Stockholm, 

att anmäla Ulrik Wärnsberg (S) ti l l Barnombudsmannens i Uppsalas presentation och workshop 
om två rapporter den 8 oktober klockan 18.00-20.00, 

att anmäla Mohamad Hassan (FP) t i l l Uppsala kommuns jämställdhetskonferens "Rättvis på rätt 
vis" den 23 oktober 2013. 

Sammanfattning 
Förligger inbjudning från Sveriges Kommuner och Landsting ti l l konferens om En välfungerande 
och inkluderande arbetsmarkand den 26 september och den 1 oktober i Stockholm, inbjudan från 
Barnombudsmannen i Uppsala ti l l presentation och workshop om två rapporter den 8 oktober, 
inbjudan från Diskrimineringsbyrån i Uppsala t i l l tvådagarskonferensen Nätaktivism och politiskt 
ansvarstagande den 17-18 oktober samt inbjudan från Uppsala kommun ti l l jämställdhets
konferensen "Rättvis på rätt vis" den 23 oktober. 

Utdragsbestyrkande 



"fel 

Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-09-12 

Ärende 3.2: Konkurrensplanens handlingsplan för 2013 

V i vil l anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande mot nämndens beslut om 
handlingsplan för konkurrensutsättning 2013. 

Nämnden ska årligen anta en handlingsplan som komplement ti l l den löpande konkurrensplan 
2010-2013 som nämnden tidigare fastställt. 

De verksamheter som i handlingsplanen pekas ut där förstudier för konkurrensutsättning ska 
göras, är yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen samt arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser. 

Av handlingsplanen framgår inte om det är prisupphandlingar ti l l lägsta pris som avses, eller 
om det ska vara kvalitetsupphandlingar till fastställt pris. Inte heller sägs någonting om de 
kostnader det innebär att göra förstudier inför kommande upphandlingar. Den tid och de 
kostnader detta medför är tid och kostnader som istället hade kunnat läggas på annat. Til l 
exempel på att utveckla verksamheterna. 

De verksamheter som nämns i handlingsplanen är personalintensiva. Om det är 
prisupphandlingar ti l l lägsta pris riskera detta endast att leda til l en försämrad kvalitet genom 
en press av kostnaderna genom besparingar på den största kostnaden som är 
personalkostnader. 

Det finns inte heller någon strategisk bedömning av vad kommunen bör behålla för att ha 
strategisk kompetens inom en verksamhet. 

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

För Socialdemokraterna 
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