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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12 klockan 13:00 - 16:35 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande, ej § 143 Ersättare: Rikard Sparby (M) 
Torbjörn Aronson (KD), 1 :e vice ordförande Hugo Fiévet (KD) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande, Josefin Mannberg (S) 
ej § 143 Mohammed Tahir (MP) 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) fr o m § 127 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) ej §§ 131-137 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Ida Bylund Lindman, kompetenschef Navet Uppsala 
deltagare: Marcus Bystedt, controller, Johan Lindqvist, kvalitetscontroller, Strateger: Märit Gunneriusson 

Karlström, Björn Bylund, Nasser Ghazi, Lars Öhman, Karin Reuterdahl, Tuomo Niemelä, 
Eva Egnell, Tobias Åström Sinisalo, Jan Sund, Andreas Christoffersson, Eva Hellstrand , Lotta 
Königsson, rektor Navet Uppsala 

Utses att 
justera: Jan-Åke Carlsson (S) Paragrafer: 123-144 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifte 

oret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12 den 17 juni klockan 15.30 

, ..Mxd^...fåd2xc.. 
Klohamad Hässan (FP), ordförande (ej § 143) Torbjörn Aronson (KD), ordför^de § 143 

Jan-Åke Carlsson (S), justerare Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-06-12 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-07-09 
anslags uppsättande: 2014-06-18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-10 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för barn, ungdpm%>ch arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§123 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Jan-Åke Carlsson (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 17 juni klockan 15.30 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

§124 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
- Ärende 5.6 Internationalisering av yrkesprogram - utgår. 

Justerande^ sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§125 

Samordningsförbundet medlemsdialog 

Styrelsen för Samordningsförbundet beslutar varje år om medlemsavgift som fördelas mellan 
parterna enligt de regler som finns i lagstiftningen. Medlemmar i Samordningsförbundet är länets 
samtliga kommuner, Uppsala läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Uppsala 
län. Samordningsförbundet i Uppsala län har som övergripande syfte att underlätta samverkan inom 
rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundet har skickat ut en förfrågan till förbundets samtliga parter angående avgiften 
för 2015 och genomför samtidigt en medlemsdialog med samtliga medlemmar i länet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§126 

Ekonomi 2014 
UAN-2014-0137 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per maj 2014. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari t i l l och med maj 2014 
med 3 429 tkr, vilket är 7 898 tkr över budget. Motsvarande period föregående år visade negativt 
resultat på -6 259 tkr. 
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -1 tkr, 
Konsumentfrågor 65 tkr, Fritid och kultur 68 tkr, Gymnasieskola 6 993 tkr, Gymnasiesärskola 2 
401 tkr, Vuxenutbildning 6 223 tkr, Ekonomiskt bistånd -15 789 tkr, Bostadsamordning -3 218 tkr, 
Flyktingmottagning 6 502 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 226 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§127 

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2014 
UAN-2014-0066 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Presentation av utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker ti l l beviljat 
ekonomiskt bistånd per maj samt arbetsmarknadsinsatser via Navet. 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger totalt för perioden januari-maj på 11,1 
procent över vad som är budgeterat men utfallet för perioden är något högre än för samma period 
2013. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd (ej flykting) för januari till maj 2014 är 14,6 
procent över budget och utfallet är något högre än för samma period 2013, ca 3 procent. 

Kostnaderna för socialbidrag flykting är 27 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 29 
procent lägre jämfört med perioden januari-maj 2013. Det totala antalet unika hushåll med utbetalt 
ekonomiskt bistånd är lägre (ca 40 hushåll) i maj 2014 jämfört med april 2014. Jämfört med 
motsvarande månad 2013 (maj) är det färre hushåll i maj 2014 (ca 70) som beviljades ekonomiskt 
bistånd. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§128 

Ökad satsning på välfärdsjobb 2014 
UAN-2014-0317 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att det totala antal nyanställda välfärdsjobbare som nämnden delfinansierar under 2014 ska uppgå 
til l cirka 250 individer. 

Sammanfattning 
Nämnden föreslås delfinansiera cirka 250 välfärdsjobbare under 2014 istället för cirka 200. Detta 
för att ytterligare minska nämndens kostnader för utbetalt försörjningsstöd som har ett prognos
tiserat underskott för 2014. Vidare utnyttjar nämnden Navets kapacitet bättre under hösten, då 
förslaget innebär fler anställningar än vad som var planerat enligt budget. Inga nyanställningar av 
välfärdsjobb kommer att ske under juli . 

Yrkanden 
Hannes Beckman (M) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att texten "med medel från verksamhet 
Ekonomiskt bistånd" i att-satsen ska tas bort. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§129 

Presentation vuxenutbildning 

Kontoret informerar muntligt om hur antagningen ti l l vuxenutbildningarna ser ut under hösten 
2014. Färre söker klassrumsundervisning till förmån för distans- och närlärande. 

§ 130 

Servicegarantier 
UAN-2014-0300 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på minst en servicegaranti till nämnden senast i 
december 2014. 

Sammanfattning 
Ett av uppdragen i IVE 2014-2017 är att alla nämnder och styrelser ska arbeta med införande av 
garanti- och handläggningstider på lämpliga områden. Kommunledningskontoret har påbörjat ett 
projekt med syfte att underlätta och stötta nämnderna i genomförandet av uppdraget (KSN-2014-
0403). 

Projektet går ut på att införa servicegarantier för medborgarna som ett sätt att tydliggöra garanti-
och handläggningstider. Projektet ska skapa en kommungemensam utgångspunkt för att ta fram 
förslag t i l l servicegarantier för samtliga nämnder under 2014. Projektet tar fram underlag och mallar 
som ett stöd för genomförandet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

JusterandesÄfgn Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§131 

Extra ersättning, särskild variant EK/SA/NA - musik 
UAN-2014-0305 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa att ett extra tillägg för särskild variant med musik på Lundeilska skolan ska utgå, 

att ersättningen för 2014 ska utgå med 14 000 kronor/elev och helår, 

att antagning ti l l den särskilda varianten endast görs av förstahandsantagna elever. 

Sammanfattning 
Införandet av den reformerade gymnasieskolan 2011 har medfört förändrade krav för 
genomförandet och ersättning för utbildningen. Lundellska skolans musikundervisning är en 
särskild variant med godkännande av Skolinspektionen. Musikundervisningen kräver små 
undervisningsgrupper och enskild undervisning i sång och instrumentspel. Kostnaden för denna 
ryms inte inom ramen för ordinarie programersättning, utan kräver extra resurser. 
För att ge förutsättningar att utveckla utbildningarna och ge möjlighet till individuell undervisning i 
sång och instrument beslutar nämnden om ett extra tillägg för musikkurserna på särskild variant på 
Lundellska skolans utbildningar. Kurserna utgör 500 poäng under tre år. Ersättningen utgår per elev 
och år med 14 000 kr för helår, att gälla från och med 1 jul i 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§ 132 

Utvärdering/fördjupad analys av de fyra yrkesprogrammen 
UAN-2013-0264 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra åt kontoret att återkomma til l nämnden med en konkretiserad aktivitetsplan för att öka 
yrkesprogrammens status, 

att översända rapporten til l deltagande skolor, övriga gymnasieskolor i Uppsala med 
yrkesprogram, Styrelsen för vård och bildning och barn och ungdomsnämnden för kännedom. 
Nämnden ser därefter fram emot att ta del av skolornas och styrelsens förslag ti l l åtgärder för 
att minska andelen avbrott. 

Sammanfattning 
Yrkesprogrammen i Uppsala ligger under riksgenomsnittet när det gäller kunskapsresultat. 
Genomströmingen är lägst på fyra av de yrkesförberedande programmen: fordons- och 
transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurant- och livsmedelsprogrammet samt 
vård- och omsorgsprogrammet. På uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad gjort en fördjupad studie av dessa fyra program. 
Studien har gjorts i form av besök med intervjuer vid de skolor som bedriver de aktuella 
programmen. 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att rapporten även ska sändas ti l l barn och 
ungdomsnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§133 

Utbud och dimensionering gymnasieskolan läsåret 2014/2015 
UAN-2014-0094 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återta beslut om dimensionering av utbudet utifrån av nämnden fastställda principer i 
delegationsordningen (5.3) och att istället bemyndiga strateg gymnasieskolan att slutligt 
fastställa dimensioneringen per program utifrån att sökande så långt möjligt ska antas på sitt 
förstahandsval. 

Sammanfattning 
För närvarande sker inom gymnasieantagningen arbete med att föra in ändringar utifrån det omval 
som gjorts, och de efteranmälningar som inkommit under våren 2014. Under juni - när 
grundskolorna slutat sitt läsår - kommer de slutliga grundskolebetygen, som avgör vilka av de 
sökande som är behöriga till sökt nationellt program. Först när dessa är registrerade finns slutligt 
underlag att fastställa dimensioneringen för respektive program. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§134 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 
UAN-2014-0307 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa utbudet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 i Uppsala kommun 
läsåret 2015/16 enligt förslag, 

att fastställa principer för utbud och antagning til l gymnasieskolan i Uppsala enligt förslag, 

att i gymnasieskolans utbud ska ingå att erbjuda utbildning på ett fjärde tekniskt år, där inriktning 
under hösten 2014 fastställs efter framställan från rektor Fyrisskolan. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar, i egenskap av styrelse för skolan, för vilket 
utbud den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Uppsala ska erbjuda. Från läsåret 
2015/16 tillkommer också möjligheten att starta utbildning på ett fjärde tekniskt år. 

Nämnden ska vid sitt utbudsbeslut utgå från de av staten fastställda nationella programmen och dess 
inriktningar, samt eventuellt beviljade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 
därutöver. Vid sitt beslut ska nämnden ta hänsyn ti l l samhällets behov av högre utbildning, 
arbetsmarknadens långsiktiga behov av arbetskraftsförsörjning och de sökandes önskemål om 
utbildning. Även överenskommelser med andra kommuner, via samverkansavtal, och de fristående 
gymnasieskolornas utbud ska vägas in. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§135 

Överenskommelse med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd år 2012-
2014 

UAN-2012-0292 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att godkänna redovisning från Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, 

att nuvarande överenskommelse med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd förlängs för 
perioden 2014-08-01 - 2015-07-31, 

att fastställa verksamhetsbidraget för perioden 2014-08-01 - 2015-07-31 til l 420 tkr. 

Sammanfattning 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, har för perioden 2010-08-01 - 2014-07-31 en 
överenskommelse med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om verksamhetsbidrag. 
Genomförda aktiviteter och prestationer och dess resultat i relation till av nämnden godkänd 
verksamhetsbeskrivning och handlingsplan, har av organisationen kontinuerligt redovisats ti l l 
nämnden. Kontoret föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förlänger överens
kommelsen med Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd, och att verksamhetsbidrag beviljas 
för perioden 2014-08-01 till 2015-07-31. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§136 

Kompletterande bidrag till Folkuniversitetet i Uppsala och Somaliska 
föreningen avseende projekt för att stärka och utveckla flyktingguider 
UAN-2013-0141 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utöver den av Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljade ersättningen för att genomföra ett 
projekt för verksamhet med flyktingguider bevilja Folkuniversitetet i Uppsala ytterligare 30 tkr, 

att ta i anspråk ofördelade medel från verksamhet flyktingmottagande. 

Sammanfattning 
Fänsstyrelsen avsatte medel 2013 til l insatser för att förstärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122), s.k. 
§ 37a-medel. Dessa medel kan sökas av kommunen som i samarbete med en förening eller annan 
organisation ska starta ett projekt för nyankända flyktingar. Uppsala kommun ansökte om medel för 
ett projekt i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala och Somaliska föreningen. På grund av en 
felaktig sammanställning av budgetposter blev det slutliga beloppet 30 000 kronor för lågt. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§137 

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom 
arbetsmarknad och sysselsättning 
UAN-2014-0288 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta föreslagna mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom 
området arbetsmarknad och sysselsättning. 

Sammanfattning 
Nämnden har givit kontoret i uppgift att utarbeta mål och riktlinjer för nämndens stöd till ideella 
organisationer inom verksamhetsområdet arbetsmarknad och sysselsättning. Nämndens sedan 
tidigare fastställda dokument "Modeller för samspel med det civila samhället" och den lokala 
överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun som antagits av 
kommunfullmäktige fungerar som utgångspunkt för riktlinjerna. 

Riktlinjerna tydliggör att verksamhetsbidragen är selektiva utifrån kriterier som behov av 
verksamheten, mål, uppföljning, effekter, harmoniering med nämndens mål och inriktnings
dokument, arbetet med integration, mångfald och jämställdhet samt utrymme inom ekonomisk ram. 
Ideella föreningar och arbetsintegrerande sociala företag som är medlemsbaserade och ordnar 
arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning åt sina medlemmar prioriteras. Organisationerna ska 
redovisa hur bidraget används. Riktlinjerna anger vad ansökan om verksamhetsbidrag ska innehålla. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i riktlinjerna under rubriken 
Kontinuitet och långsiktighet, på sidan 2, lägga t i l l "brister i kvalitet eller" i meningen "Exempel på 
sådana omständigheter kan vara avvikelse från uppsatta mål..." Ändra sista meningen i stycket ti l l 
att lyda: "Antal organisationer som söker verksamhetsbidrag, förändrad kommunalekonomisk ram 
eller tydliga förändringar i de styrande dokumenten kan vara andra exempel." Under rubriken 
Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget, lägga ti l l meningen "Alla organisationer 
som beviljas bidrag ska vart tredje år genomgå en särskild prövning." 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§138 

Utveckling av välfärdsjobben med kontakt gentemot näringslivet 
UAN-2014-0303 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra til l Navet att utveckla kontakter och samarbete med näringslivet i regionen för att 
personer med välfärdsjobb ska få möjlighet att slutföra sin välfärds anställning inom ett privat 
företag. 

Sammanfattning 
Navet Uppsala arbetar med att aktivt söka platser där välfärdsanställning kan beredas. Idag finns 
cirka 400 personer i välfärdsjobb, en anställning under ett års tid, som ska hjälpa individer som står 
utanför arbetsmarknaden att få ett arbete. Anställningar är idag inom kommunal verksamhet, 
samfund, organisationer och privata organisationer som är kommunfinansierade. 

Under anställningen erbjuds individen möjlighet ti l l utbildning och stöttas i att ta sig vidare till en 
tillsvidareanställning. Det har visat sig i liknande projekt i andra kommuner i Sverige att arbetet 
med individen som sker parallellt med en anställning är minst lika viktigt som anställningen i sig. 
De personer som prioriteras inom Navet är individer som haft försörjningsstöd under lång tid. 

Arbetet med välfärdsanställningar är under ständig utveckling och hittills har många kommunala 
verksamheter tagit sitt ansvar för att kunna ge så många individer som möjligt denna möjlighet. Ett 
utvecklings steg för att öka anställningsbarheten för personer i välfärdsjobb är att attrahera 
företagare inom privata näringslivet att ta steget att anställa välfärdsjobbare, bereda fler praktik
platser för personer som tar del av arbetsmarknadsinsatser inom Navet samt att öppna dörrarna för 
att välfärdsjobbare ska få avsluta de sista månaderna av sin anställning inom ett privat företag. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2014. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes xsign Utdragsbestyrkande 
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UpDSala UTBILDNINGS- OCH 
•KOMMUN ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§139 

Förfrågan om medlemsavgift till Samordningsförbundet i Uppsala län 
UAN-2014-0200 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anslå 3 267 039 kronor ti l l medlemsavgift för 2015 till Samordningsförbundet Uppsala län, 

att medel tas från verksamhetsområde arbetsmarknad och sysselsättning. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län, bildat enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, bildades 16 september 2008. Styrelsen för samordningsförbundet tar varje år 
beslut om medlemsavgift, som fördelas mellan parterna enligt de regler som finns i lagstiftningen. 
Samordningsförbundets styrelse har skickat ut en förfrågan ti l l förbundets samtliga parter angående 
avgiften för 2015. 
Kommunfullmäktige tog beslut 9 juni 2008 om att ingå i Samordningsförbundet Uppsala län. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått uppdraget att företräda Uppsala kommun. 
Medlemmar i förbundet är länets samtliga kommuner, Uppsala läns landsting, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan i Uppsala län. Medlemsavgiften fördelas efter 50 procent från de två statliga 
myndigheterna, 25 procent från kommunerna gemensamt och 25 procent från Uppsala läns 
landsting. Avgiften fastställs varje år och grundas på den ersättning som de statliga myndigheterna 
avsätter, samt på vad varje medlem inom kommun respektive landstinget beviljar. 

Kontoret föreslår, med stöd av nämnden, att första att-satsen ska ändras t i l l : "att anslå 3 267 039 
kronor i medlemsavgift till Samordningsförbundet Uppsala län", då medlemsavgiften inte kommer 
att höjas för 2015. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 

te , . 
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U p p s a l a 
• "KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§140 

Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga: Uppföljning av 
arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession 
UAN-2014-0262 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att den av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserade frågan om uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och 
SFI upphandlade som tjänstekoncession anses som besvarad. 

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 10 april 2014 aktualiserade Ulrik Wärnsberg (S) fråga ti l l 
nämnden om uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI som är upphandlade som tjänste
koncession. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 13 september 2012 att 
upphandla svenska för invandrare, SFI, § 170, respektive arbetsmarknadsinsatser, § 171. 
Upphandlingarna skedde i form av tjänstekoncession. Den upphandlade SFI-verksamheten började 
gälla from den 1 augusti 2013 och arbetsmarknadsinsatser from den 1 juni 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 



U p p s a l a 
• "KOMMUN 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§141 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§142 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga inbjudan til l september 2014. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från projektet IS Amverkan ti l l En framtidskonferens om förbättrade attityder 
till människor med psykisk ohälsa för inkludering i arbetslivet, den 10 oktober 2014, klockan 09.00 
-16.00 på Clarion Hotell Gillet, Uppsala. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Jr feu. 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§143 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
UAN-2014-0279 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avstyrka att dåvarande ordföranden får ansvarsfrihet men att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet Uppsala län i övrigt, ansvarsfrihet avseende 2013 års verksamhet 
och årsredovisning, 

att överlämna beslutet ti l l kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning ti l l om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Samordningsförbundets revisorer har granskat 
årsredovisningen för 2013 och förbundets verksamhet. Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för 
dåvarande förbundsordföranden för verksamhetsåret 2013. De tillstyrker att styrelsens övriga 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Yrkanden 
Jan-Åke Carlsson (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg i första att-satsen med "att 
avstyrka att dåvarande ordföranden får ansvarsfrihet men att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet Uppsala län i övrigt, ansvarsfrihet...." 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

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

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-12 

§144 

Av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserad fråga om utvärdering och framtid för 
programråden 
UAN-2014-0318 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till kontoret att i syfte att stärka kvaliteten på yrkesutbildningarna utvärdera befintliga 
programråd och föreslå hur samverkan mellan skola och arbetsliv kan utvecklas och hur 
programrådens roll kan förstärkas. 

Sammanfattning 
I och med införandet av den reformerade gymnasieskolan 2011 fastställdes i gymnasieförordningen 
1 kap. 8 § att för yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan 
mellan skola och arbetsliv. Den reformerade gymnasieskolans första elevkull lämnar efter tre år 
skolan. Vilka effekter programråden haft på Uppsala kommuns gymnasieskolor är inte klarlagt. 
Däremot finns en uppfattning om att programråden fungerar på olika sätt. En förstärkning av 
programråden kan verka för att yrkesprogrammens kvalitet förbättras. 

Torbjörn Aronson (KD) föreslår att kontoret får i uppdrag att göra en utvärdering av befintliga 
programråd och föreslå hur programrådens roll kan förstärkas i syfte att stärka kvaliteten på 
yrkesutbildningarna. En kartläggning av befintliga programråd gjordes av kontoret och 
Regionförbundet inför starten av gymnasieskolan 2011. Det materialet har åter aktualiserats i 
diskussioner mellan kontoret och Vård & bildning med anledning av kommunfullmäktiges beslut 
om att arbeta för yrkescollege på alla yrkesprogram. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att att-satsen ska ändras t i l l : att uppdra t i l l 
kontoret att i syfte att stärka kvaliteten på yrkesutbildningarna utvärdera befintliga programråd och 
föreslå hur samverkan mellan skola och arbetsliv kan utvecklas och hur programrådens roll kan 
förstärkas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 


