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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 08:30 - 12:50 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Gabriella Lange (M) tom § 69 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) tom 
ersättare: § 71 

Rahima Ortac (S) tom § 60 
Mohammed Tahir (MP) 
Inger Söderberg (M) f r o m § 70 
Anne Lennartsson (C) § 61 - § 68 

Ersättare: Anne Lennartsson (C) tom § 59 
Inger Söderberg (M) tom § 69 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, strateger: Björn Bylund, 
deltagare: Karin Carlsson, Ulf Lundström, Eva Egnell, Lars Öhman, Leif Wiklund, Nasser Ghazi 

Tobias Åström Sinisalo, Andreas Christoffersson, Astrid Nyström, Ida Bylund Lindman, 
kompetenschef, Jessica Tollinger, projektledare, Henrik Boström, chefskontroller, Stefan 
Hellström, informatör, Åsa Danielsson, myndighetschef, Tuomo Niemelä, controller 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 53-79 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

toret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, den 27 mars 2013 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2013-03-21 

Datum för 
anslags uppsättande: 2013-03-25 

Sista dag för överklagande: 2013-04-18 

Datum för anslags nedtagande: 2013-04-19 

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

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekretare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§53 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 27 mars 2013, klockan 12.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

§54 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Fråga från Ulrik Wärnsberg (S) om socialbidrag 
- Utbildning för nya ledamöter 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSdld UTBILDNINGS- OCH 

• K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§55 

Rapport Synpunkts- och klagomålshantering 2012 
UAN-2012-0226 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna kontorets rapport om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens synpunkts- och 
klagomålshantering för år 2012 och att lägga rapporten ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Til l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inkomna synpunkter och klagomål under perioden 
januari t i l l och med december 2012 redovisas. Kontoret redovisar även kontorets uppdrag och 
nämndens syfte med synpunkts- och klagomålshanteringen, samt förslag t i l l åtgärder för att 
förbättra informationen om möjligheten att som medborgare och brukare använda sig av 
kommunens synpunkts- och klagomålshantering. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§56 

Presentation av Barnombudsmannen i Uppsala 

Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU presenterar verksamhetens arbete och nya projekt som är på 
gång. Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening och har funnits sedan 1988. 

§57 

Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
livsföring i övrigt 
UAN-2013-0132 

Vid nämndens sammanträde i februari gavs kontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur nämndens 
riktlinjer gällande försörjningsstöd utöver riksnormen ska frysas. Kontoret ger en muntlig 
genomgång av socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Skriftligt förslag på förändring av riktlinjerna kommer att 
presenteras för nämnden i april. 

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

UTBILDNINGS- OCH 
K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§58 

Uppsala stadsarkiv: Uppföljning av tillsyn av verksamhetsspecifika 
IT-system 2010 
UAN-2012-0628 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på frågorna hur nämnden arbetar med ansvarsfrågor och bevarande och 
gallringsfrågor för de verksamhets specifika IT system ti l l stadsarkivet skicka upprättat 
förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Stadsarkivet vil l ha nämndens svar på tre frågor gällande nämndens hantering av information i TT-
system. Under våren 2013 kommer nämndens kontor, kontoret för barn, ungdom och arbets
marknad att införa så kallad etablerad förvaltnings styrning pm3-modellen för IT-stödet för sin 
pedagogiska verksamhet som kommer att fastställa förvaltningsobjektets omfång, vilka roller och 
resurser som ingår i organisationen och vilka aktiviteter som planerats för året. Ingen information i 
IT-system gallras idag utan informationen finns kvar i systemet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§59 

Ekonomi 2013 
UAN-2013-0038 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per februari 2013. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för februari 2013 med 
13 245 tkr. Det positiva resultatet förklaras av att vissa kostnader inte faller ut jämnt fördelat under 
året medan nämndens intäkter såsom kommunbidrag erhålls jämnt fördelat under året. 
Ekonomiskt bistånd visar ett resultat per februari på - 4 177 tkr, vilket är 3 000 tkr bättre än 
motsvarande period föregående år. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2013. 

Vid nämndens sammanträde i februari gavs kontoret i uppdrag att återkomma til l nämnden med en 
redovisning av hur nämndprognosen kan kvalitets säkras och bli mer träffsäker. 

Kontoret presenterar muntligt hur arbetet med att möjliggöra uppföljning och kontroll inom 
ekonomi ska ske. Kontoret återkommer med skriftligt förslag ti l l nämnden i april. 

§60 

Kvalitetssäkring av nämndprognos 
UAN-2013-0131 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§61 

REMISS - Ekologiskt ramverk för program och planer 
UAN-2012-0572 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimat
program til l kommunstyrelsen avge upprättat förslag ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över 
Ekologiskt ramverk för program och planer. 

Det ekologiska ramverket har utarbetats i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet 
för miljöaspekter. Miljö- och klimatprogrammet fokuserar på områdena klimat och energi, giftfri 
miljö, ekologiska livsmedel samt hållbart byggande och hållbara affärer. Kommunens långsiktiga 
klimatmål föreslås skärpas. Sju etappmål föreslås. Alla nämnder och styrelser föreslås ta ett aktivt 
ansvar utifrån sitt verksamhetsansvar. Målen gäller även vid upphandling. Nämnden ser positivt på 
att kommunstyrelsen tydliggör kommunens vilja samt skapar en gemensam struktur och samstäm
mighet för olika miljöaspekter i syfte att utsläpp ska kunna minska och energianvändningen bli 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska lägga t i l l att rubriken "Hållbara affärer" 
ska ändras t i l l "Hållbara affärer och gröna jobb" samt innefatta ett fokus på hur en omställning kan 
skapa arbetstillfällen och hur kommunen kan främja detta. 

Frida Johnsson (MP) yrkar vidare tillägg med en mening sist i yttrandet lydande "Utbildning för 
hållbar utveckling är en viktig del för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet samt det 
ekologiska ramverket och bör därför också belysas i dessa program". 

Yrkandena stöds av övriga nämnden. 

Beslutsunderlaglag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2013. 

effektivare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§62 

Verksamhetsberättelse 2012 
UAN-2013-0117 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i enlighet med förslag godkänna nämndens Verksamhetsberättelse för 2012, 

att överlämna Verksamhetsberättelse 2012 til l kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

Uppsala 
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§63 

Redovisning av Barnombudsmannen i Uppsalas, BOiU, verksamheter 
Mötesplatsen och Hur är läget 2012 
UAN-2012-0655 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att beakta framförda synpunkter från Mötesplatsen vid analys 
av förslag t i l l nämnden om framtida insatser, 

att lägga redovisningen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden deltar vid Mötesplatsen och Hur är läget? inom ramen 
för nämndens medborgardialog med ungdomar. Nämnden har utsett två kontaktpolitiker ti l l 
Mötesplatsen och kontoret deltar med tjänstemän. BOiU redovisar synpunkter framförda på 
Mötesplatsen och genomförda insatser år 2012 och utvecklingsplaner år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
T " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§64 

Fyrisgården: Redovisning av Dialogforum för unga med funktionsnedsättning 
och Fritid för alla 2012 
UAN-2013-0116 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att beakta framförda synpunkter från dialogforum vid analysen 
av framtida insatser, 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föreningen Fyrisgården har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att svara för samordning av 
nätverket Fritid för alla och dialogforum för ungdomar med funktionsnedsättning. Uppdraget 
regleras i avtal. Föreningen Fyrisgården redovisar genomförda insatser år 2012 och utvecklings
planer år 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§65 

Uppföljning av arbetsmarknadspolitiskt program 2012 
UAN-2013-0087 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna nämndens uppföljning av arbetsmarloiadspolitiska programmet för 2012, 

att uppdra t i l l kontoret att beakta de synpunkter som inkommit samt 

att överlämna uppföljningen ti l l kommunstyrelsen med uppmaningen att, som arbetsgivare, 
vidta lämpliga åtgärder för att uppnå arbetsmarloiadspolitiska programmets intentioner. 

Sammanfattning 
Arbetsmarloiadspolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige i februari 2010. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har följt upp avsnittet som handlar om praktikanter i 
kommunens nämnder och styrelser, bolag samt i övrig kommunfinansierad verksamhet åren 2010 
och 2011. Årets uppföljning belyser omfattningen av praktik i olika former mm som nämnda 
verksamheter varit engagerad i under år 2012. Här inkluderas även anställningar för arbetslösa samt 
all utbildningspraktik, som ingår i yrkes- eller yrkesförberedande utbildning. Detta för att få en 
rättvis bild av berörda verksamheters engagemang. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänstesloivelse den 25 februari 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§66 

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

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten ti l l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per februari 2013 presenteras. 
I början av mars 2013 var ca 420 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med 
aktivitets stöd i riket. Det är en ökning jämfört med samma tid förra året med ca 16 000 personer. I 
Uppsala är nästan 6 150 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitets stöd i 
början av mars. Av dessa var 1 150 ungdomar under 24 år. Antal personer som är öppet arbetslösa 
eller sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med ca 100 personer i början av mars 
jämfört med i början av februari 2013. Det är främst antalet öppet arbetslösa som har minskat. 
Antalet unga öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med ca 40 
personer senaste månaden och kring 90 jämfört med samma tid 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§67 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker ti l l beviljat 
ekonomiskt bistånd per februari presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd 
ligger två månader in i 2013 34 procent över vad som är budgeterat och något högre utfall jämfört 
med motsvarande period 2012. Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är för 2013 41 procent över 
budget och utfallet är något högre än för samma period 2012. Kostnaderna för socialbidrag flykting 
är 14 procent under vad som är budgeterat och utfallet är ca 13 procent över utfallet för 
motsvarande period 2012. Det totala antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd är lägre i 
februari 2013 jämfört med januari 2013. Även jämfört med motsvarande period 2011 och 2012 så 
är det färre hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd i februari jämfört med januari. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§68 

Riktlinjer för bostadssociala verksamhet 2013 - översyn 
UAN-2013-0124 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag t i l l reviderade riktlinjer 2013 för bostadssocial verksamhet, 

att överlämna riktlinjerna för beslut ti l l nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn 
och unga samt äldrenämnden och att de ställer sig bakom de av utbildnings- och arbets
marknadsnämndens fastställda riktlinjerna. 

Sammanfattning 
Nuvarande riktlinjer antogs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för hälsa och 
omsorg, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden i november och december 2010. 
Myndigheten för bo stads samordning startade fullt ut 1 september 2011 och har arbetat efter 
nuvarande riktlinjer sedan dess. Det finns ett behov av förändringar, såväl i struktur som i innehåll, 
för att göra riktlinjerna mer tydliga och anpassade efter nuvarande förutsättningar. 

Riktlinjerna antas av samtliga uppdragsgivande nämnder. 

I förslaget ti l l nya riktlinjer har strukturen förändrats, Inledningen beskriver socialtjänsten mål och 
kommunens måldokument, kommunens ansvar och ansvarsfördelningen mellan de olika 
nämnderna. 

Kontoret föreslår med stöd av nämnden ett tillägg i andra att-satsen: och att de ställer sig bakom de 
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastställda riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§69 

Feriearbete för gymnasieungdomar 2013 
UAN-2013-0027 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra til l kontoret att genomföra de olika arbetsprojekt som föreslås i föredragningen, 

att uppdra ti l l kontoret att t i l l nämnden i oktober redovisa förslag t i l l inriktning och budget för 
framtidsboxen 2014, 

att uppdra til l kontoret att länka ihop de olika projekten som framtidsboxen har tillsammans med 
nämndens satsning på sommarlovsentreprenörer, 

att delge kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden inriktningen för feriearbete för 
gymnasieungdomar. 

Sammanfattning 
Sommaren 2011 fick 15 gymnasieelever nämndens uppdrag att ta fram goda idéer för feriearbete ti l l 
2012 inom ramen för projekt Framtidsboxen. Ett flertal av dessa idéer förverkligades 2012 och 
nämnden har tillställt medel för 100 feriearbeten inkl. omkostnader t i l l gymnasieelever under 
sommaren 2013. De olika uppdragen 2013 uppfyller, liksom föregående år, syftet att stärka Uppsala 
som sommarstad. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg med två att-satser: att uppdra til l 
kontoret att t i l l nämnden i oktober redovisa förslag ti l l inriktning och budget för framtidsboxen 
2014 samt att uppdra ti l l kontoret att länka ihop de olika projekten som framtidsboxen har t i l l 
sammans med nämndens satsning på sommarlovsentreprenörer. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2013. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§70 

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet 
Arbetsmarknad 

Kontoret presenterar ärendestatistik från Socialtjänst - Socialbidrag. Navet Arbetsmarknad, en del 
av nämndens nyinrättade organisation för arbetsmarknads- och utbildningsinsatser Navet Uppsala, 
berättar om arbetet med att starta upp verksamheten. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§ 7 1 

Vård & Bildning: Ansökan om att växla en studie- och yrkesvägledare mot en 
jobbcoach inom ESF-projektet "Andra chansen" 
UAN-2013-0046 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning av kontoret. 

Sammanfattning 
Styrelsen för vård och bildning (SVB) har ti l l nämnden inkommit med en ansökan om att få 
växla en studie- och yrkesvägledare mot en jobbcoach inom ESF-projektet "Andra chansen". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§72 

Celsiusskolan: Ansökan om bidrag till implementeringsfas (fas 2) av projekt 
"Hållbar Livsstilspedagogik vid gymnasieskolor i Uppsala 
UAN-2013-0111 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja 149 600 kr, från nämndens avsatta medel för gymnasieskolornas arbete utbildning för 
hållbar utveckling, t i l l Celsiusskolan i enlighet med inkommen ansökan. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat att avsätta en miljon kronor 2013 för gymnasieskolornas arbete med 
utbildning för hållbar utveckling. Syftet är att Uppsalas gymnasieskolor ska tilldelas Skolverkets 
utmärkelse Skola för hållbar utveckling samt att utveckla former för att arbeta med hållbar 
utveckling. Celsiusskolan beviljades år 2012 140 000 kr för att genomföra första fasen av ett 
ambitiöst och allomfattande projekt inom utbildning för hållbar utveckling. Första fasen, som bland 
annat har bidragit t i l l att Celsiusskolan har fått Skolverket utmärkelse Skola för hållbar utveckling, 
har slutförts. Celsiusskolan ansöker nu om 149 600 kr för att slutföra projektet under 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§73 

Skolinspektionen: Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun 
UAN-2013-0104 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker ThorenGruppen AB:s 
ansökan. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har i skrivelse 2013-02-12 berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över 
ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola 
i Uppsala kommun. 

Elevantalet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige, sjunker kraftigt fram ti l l år 2016. Samtidigt 
finns redan en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Detta har visat sig under de senaste 
åren genom nedläggning, konkurs och även att skolor avstått från att starta trots beviljade tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§74 

Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga om underskott för kostnaderna för 
socialbidrag 
UAN-2013-0211 

Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserar frågan om underskott för kostnaderna för socialbidrag. Ulrik 
Wärnsberg (S) önskar att nämnden tar fram en handlingsplan med insatser för att minska 
kommunens höga andel av mycket långvarigt bidragsberoende hushåll genom att öka deras förmåga 
ti l l egen försörjning samt att nämnden gör en kartläggning över bostadskostnadernas andel av 
utbetalat försörjningsstöd som underlag för fortsatta initiativ tillsammans med kommunstyrelsen för 
att bidra ti l l att få en fungerande bostadsmarknad i kommunen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§75 

Utbildning för nya ledamöter 
Mohamad Hassan (FP) aktualiserar frågan om utbildning för nya ledamöter. Kontoret stämmer av 
tid för utbildning med nämndens nya ledamöter, därefter kommer öven övriga i nämnden att bjudas 
in. 

§76 

Anmälningsärenden 
UAN-2013-0029 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§77 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V 

Anmäls särskild aktivitetet i partigrupp S, MP och V 4 timmar den 18 mars 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§78 

Inbjudningar 
UAN-2013-0033 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Mats Johnsson (FP) att representera nämnden vid Dialogmöte om hur man gör idrotts-
och kulturlivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning den 19 april klockan 
08.30 - 12.00 i Missionskyrkan, Uppsala. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan från barn- och ungdomsnämnden och Nätverket Fritid för alla om Dialogmöte 
om hur man gör idrotts- och kulturlivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning den 
19 april klockan 08.30 - 12.00 i Missionskyrkan, Uppsala. 

Föreligger även inbjudan från Migrationsverket ti l l konferens om bosättning av nyanlända, med 
inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv i Stockholm den 23 april. 

Uppsala 
• • K O M M U N 
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Sammanträdesdatum: 2013-03-21 

§79 

Uppföljning av uppdragen 2009-2012 till styrelsen för vård och bildning (SVB) 
UAN-2013-0076 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra till kontoret att i kommande uppdragsplanearbete beakta de områden där denna 
uppföljning indikerar behov av utveckling framförallt genomströmningen på tre och fyra år, 
resultatet av det särskilda stöd och den individualisering som ges, studiehandledning på 
modersmål samt elevernas delaktighet och inflytande, 

att uppdra til l kontoret att följa upp och analysera om det föreligger skillnader mellan Uppsala 
elever som går på kommunala respektive fristående gymnasieskolor vad gäller genom 
strömning och grundläggande behörighet för högskolestudier, 

att för kännedom skicka uppföljningen ti l l samverkanskommunerna i länet. 

Sammanfattning 
De uppdrag som Styrelsen för vård och bildning, SVB fick i samband med 2009 års avtal mellan 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN och SVB har varit oförändrade under åren 2009-
2012 och SVB har haft att arbeta med uppdragen under dessa fyra år. 
Uppföljning av uppdragen har skett kontinuerligt under åren, men när nu avtalsperioden gått ut har 
denna sammanfattande uppföljning gjorts. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2013. 
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