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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Plats och 
tid: 

Ledamöter: 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 12:20 

Mohamad Hassan (FP), ordförande 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice 
ordförande t o m § 240 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ersättare: 

Madeleine Andersson (M) 
Anne Lennartsson (C) t o m § 241 
Hugo Fiévet (KD) t o m § 238, 
f r o m § 241 
Rahima Ortac (S) fr o m § 242 
Mohammed Tahir (MP) 
§§ 239-269 

Inger Söderberg (M) fr.o.m. § 237 
Anne Lennartsson fr o m § 242 
Hugo Fievét (KD) §§ 239-240 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, uppdrags strateger: Eva 
deltagare: Egnell, Karin Carlsson, Andreas Christoffersson, Lars Öhman, Nasser Ghazi, Eva Hellstrand, 

Karin Reuterdahl, Astrid Nyström, Björn Bylund, Johan Lindqvist, kvalitetscontroller, Åsa 
Danielsson, myndighetschef, Ida Bylund-Lindman, kompetenschef, Jan Sund, verksamhetschef 
Marcus Bystedt, controller, Lotta Engström, registrator, Lotta Königsson, rektor/chef Navet 
utbildning, Tuomo Nielmelä, controller 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 232 - 277 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter 

tsmarknal, StatieHsgfrtan-45r4Z46cember klockan 08:15 

4 ^ 3 
Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2013-12-12 

Datum för 
anslags uppsättande: 2013-12-18 

Sista dag för överklagande: 2014-01-08 
Datum för anslags nedtagande: 2014-01 -09 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för barn, ungdon|̂ 6ch arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§232 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 17 december, klockan 08.15 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
Stationsgatan 12. 

§233 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Likabehandlingsplan - Frida Johnsson (MP) 
- Elevskyddsombud - Torbjörn Aronson (KD) 
- Kompetensforum - Jan-Åke Carlsson (S) 

Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§234 

Motion av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande 
bör genomsyra Uppsala kommun 
UAN-2013-0485 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala Kommun, till kornmunstyrelsen avge upprättat förslag ti l l yttrande 
innebärande att nämnden anser att motionen ska avslås avseende den del som rör nämnden. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över 
motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala kornmun. Motionären anser att det är viktigt att cirkulär ekonomi får fäste i 
samhällsplaneringen med syfte att lösa klimatfrågan, resurskriser och miljöproblem. Motionären 
yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att t i l l de fristående skolorna i 
kommunen erbjuda material för att arbeta med Cirkulär ekonomi. Nämnden framför att det enligt 
skollagen är det huvudmannen, som ansvarar för utbildningen. Huvudmanen ansvar också för att 
läroplanerna följs. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om hållbar utveckling, men 
huvudmannen väljer hur detta ska ske. Troligen skulle kommunen kunna erbjuda information men 
inte till specifika skolor. Det skulle istället handla om medborgarinformation. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden anser att motionen ska avslås i de delar som rör nämnden. Om 
kommunfullmäktige ändå beslutar att nämnden ska tillhandahålla material/information kommer 
detta att innebära ökade kostnader, som inte ryms inom nämndens budget för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§235 

Avrapportering av internkontroll 2013 
UAN-2013-0083 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2013 samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2013 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen t i l l 
kornmunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Nämndens internkontrollplan syftar ti l l att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2013 års 
internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policy och beslut 
samt myndighetskontroll. I samarbete med kontrollansvariga har internkontroll skett under oktober 
och november. Under oktober 2013 reviderades internkontrollplanen för att också innefatta 
myndigheten Socialtjänst - försörjningsstöds internkontroll. Granskningen har skett med ett antal 
anmärkningar och i de fall oklarheter funnits har berörda informerats eller kommer att informeras 
innan årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§236 

Stadsarkivet: Tillsynsbesök 
UAN-2013-0493 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på Rapport - tillsynsbesök til l Stadsarkivet avge upprättat förslag ti l l skrivelse med 
bifogad åtgärds- och tidplan. 

Sammanfattning 
Stadsarkivet har gjort tillsyn av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förvaring av allmänna 
handlingar. Stadsarkivet vi l l ha skriftligt besked om vilka åtgärder som nämnden planerar att vidta 
samt tidsplan utifrån föreläggandet. 

Beslutsunderlag 
Kontoret tjänsteskrivelse den 8 november 2013. 

erandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Uppsala 
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§237 

Ekonomi 2013 
UAN-2013-0038 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per november 2013. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari ti l l 
och med november månad 2013 med -11 945 tkr, jämfört med -65 138 tkr för motsvarande period 
2012. Det prognostiserade årsresultatet per oktober pekar mot ett resultat på -12 000 tkr med en 
avvikelse på plus/minus 5 000 tkr och utfallet per november ligger väl i nivå för att falla inom den 
marginalen. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§238 

Budget 2014 
UAN-2013-0557 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa nämndens budget för år 2014 enligt upprättat förslag, 

att ofördelade medel tas i anspråk genom ett aktivt beslut i nämnden, 

att överlämna fastställd budget för år 2014 til l kommunstyrelsen, 
att uppdra till kontoret att snarast inleda dialog med KLK och KSU angående ersättning ti l l sociala 

bostäder samt 

att uppdra ti l l kontoret att vid ett negativt resultat jämfört med budget per augustibokslut 
återkomma till nämnden med förslag ti l l justeringar så att ett resultat enligt budget uppnås. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Frida Johnsson (MP) reserverar sig i särskilt 
yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erhåller 1 338 794 tkr i kommunbidrag för år 2014. 
I budgeten för 2014 är reserven för ofördelade medel 30 231 tkr och uppgår ti l l 2,3 % av kommun
bidraget. Utöver kornmunbidrag har nämnden intäkter för interkornmunal ersättning 183 100 tkr, 
statsbidrag 62 379 tkr, samt övriga externa intäkter 64 877 tkr. Tidigare år har nämnden inte 
mottagit kommunbidrag för bostadssamordningen vilket för 2014 utbetalas med 10 316 tkr, och de 
totala intäkterna för verksamhetsområdet beräknas bli 21 398 tkr. Kostnaderna beräknas dock bli 
totalt -32 123 tkr varvid nämnden budgeterar ett underskott för 2014 med -10 725 tkr. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg med en att-sats: att uppdra t i l l kontoret att vid ett negativt 
resultat jämfört med budget per augustibokslut återkomma ti l l nämnden med förslag t i l l justeringar 
så att ett resultat enligt budget uppnås. Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare tillägg i sjätte stycket 
under rubriken Arbetsmarknad med "minst" i första meningen före "200 nya anställningar under 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om tillägg med en att-sats och finner bifall. 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om tillägg med ordet "minst" i skrivelsen och finner 
bifall t i l l eget yrkande. 

2014... 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§239 

Fråga från Torbjörn Aronson (KD) om elevskyddsombud 

Enligt arbetsmiljölagen ska varje skola ha ett elevskyddsombud. Torbjörn Aronson (KD) frågar 
vilka gymnasieskolor har elevskyddsombud och vilken sorts utbildning får de. 

Kontoret återkommer med svar. 

§240 

Fråga från Torbjörn Aronson (KD) om Dialogen i Sävja 

Torbjörn Aronson (KD) ställer fråga till kontoret hur man kommer att arbeta vidare med de 
synpunkter som uppkom under dialogen i Sävja. 

Kontoret återkommer med svar. 

Justerandes sign r Utdragsbestyrkande 



9(40) 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§241 

Medborgarpanel som verktyg för medborgardialog 
UAN-2013-0545 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inrätta en medborgaipanel i enlighet med kontorets förslag, 

att utse representanter till en referensgrupp för att ta fram frågor ti l l medborgarpanelen. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att en medborgarpanel som består av föräldrar t i l l ungdomar i grundskolans åk 7-9 
och i gymnasieskolan inrättas. Medborgarpanelen kan även användas av barn- och ungdoms
nämnden och socialnämnden för barn och unga. Panelen får vid flera gånger per år svara på 5-15 
enkätfrågor" Frågorna kan variera från gång til l gång, men kan också upprepas vid flera tillfällen för 
att möjliggöra jämförelser över tid. Kostnaden för panelen finansieras ur kontorets budget för 2014. 
Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar att eleverna i gymnasieskolan också ska bjudas in att delta i 
medborgarpanelen. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Frida Johnssons (MP) 
yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§242 

Delegationsordning 2013 
UAN-2013-0004 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra til l verksamhetschefen för Socialtjänst - försörjningsstöd att t i l l nämndens sammanträde 
i januari återkomma med en beskrivning på hur verksamheten kommer att säkerställa en 
rättsäker, likställig, effektiv process för utredning, bedömning och beslut samt handläggning av 
förekommande ärenden, 

att uppdra til l verksamhetschefen för Socialtjänst - försörjningsstöd att också beskriva rutiner för 
internkontroll samt hur verksamheten kvalitetssäkrar internkontrollen. 

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

Sammanfattning 
Nämnden har under en följd av år överskridit budget för förssörjningsstöd och kontoret fick ett 
uppdrag att se över riktlinjerna i syfte att granska om dessa var mer generösa än andra kommuners 
riktlinjer. Granskningen visade att Uppsala kommuns riktlinjer inte är mer generösa än andra 
kommuners och nämnden fattade beslut våren 2013 om att ändra delegationen för vissa behovs
poster och lägga besluten på individutskottet. 

Ändring av delegationen togs för att individutskottet skulle öka insynen i hur bedömningen gjordes 
av ansökningar om försörjningsstöd. Valet av behovsposter gjordes utifrån att kommunen hade 
större möjlighet att påverka beslut och hur stort bidrag som skulle beviljas. Den indragna 
delegationen har medfört att antalet ärenden som behandlas av individutskottet ökat markant. 

Nämnden avser att lämna åter delegationen ti l l handläggarnivå men vill först försäkra sig om att en 
rättsäker och korrekt handläggning vad avser utredning, bedömning och beslut kommer att ske 
inom den nya organisationen. Nämnden vil l också försäkra sig om att rutiner för internkontroll följs 
och kvalitetssäkras. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) tillägg med en att-sats: att från 
och med 2014-01-01 återgå till den delegation som gällde tidigare fram til l nämndens beslut 
2013-04-18, det vil l säga att pröva och fatta beslut om bistånd för följande behovsposter delegeras 
til l behöriga tjänstemän: 
- Dator och bredband 
- Hemutrustning och spädbarnsutrustning 

Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

- Fritid och rekreation för vuxna 
Undantag för de personer som deltar i arbetsmarknads- eller arbetsrehabiliteringsinsatser eller i 
projekt och fritidsaktiviteter är en del av insatsen 

- Tandvård 
Förslag att det gäller tandvårdskostnader där patientavgiften överstiger 7 500 kronor. 
Tandvårdsförsäkringen har två olika nivåer för när avgiften reduceras. Upp ti l l 3 000 kronor 
betalas full avgift, mellan 3 000 och 15 000 kronor betalar patienten 50 procent och därutöver 
betalar patienten 15 procent. 

- Skulder 
Obetald hyra eller el som förfallit till betalning inom den senaste månaden räknas inte som 
skuld. 
Undantag för skulder som uppkommit pga. att hushållet haft inkomster som understiger 
försörjningsstödets nivåer, det vill säga ligger under skälig levnadsnivå. 
Undantag för skuld til l boende och el för att avhjälpa eller förhindra nödsituation, d.v.s. risk för 
avhysning eller avstängning av elleveransen. 

- Studier över grundskolenivå 
Undantag för ungdomar i ungdomsgymnasium. Har den unge föräldrar är föräldrarna 
försörjningsansvariga, och ungdomen räknas med i hushållets norm. Undantag gäller också för 
ensamkommande ungdomar utan vårdnadshavare i Sverige som läser på gymnasiet, och som 
inte har sin försörjning ordnad via hem för vård och boende. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag. Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare avslag 
på Ulrik Wärnsbergs (S) och Frida Johnssons (MP) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om bifall t i l l liggande förslag och finner bifall t i l l 
eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot Ulrik Wärnsbergs (S) tilläggsyrkande och 
finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande röstar ja, den 
som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Hugo Fievét (KD), Hannes Beckman (M), Madeleine Andersson (M), Mats Johnsson (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Jan-Åke 
Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Mohammed Tahir (MP) röstar nej. 

Med 6 röster för ja och 5 röster för nej beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) yrkande om 
avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§243 

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

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag ti l l revidering av riktlinjer för bostadssocial verksamhet. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för bistånd är ett viktigt styrdokument för socialtjänstens myndighetsutövning. En 
kontinuerlig granskning görs för att fånga upp behov av förändringar, förtydliganden med mera. 
Med anledning av bland annat en tillsynsrapport av kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor 
som genomförts av Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kritik riktats t i l l 
nämnden angående beslutsprocessen för bistånd ti l l bostadssocialt kontrakt. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2013. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§244 

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar 
UAN-2013-0555 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa inriktning och prioritering för behovsplanen för bostadsförsörjning till nyanlända 
flyktingar, 

att i samband med att nämnden tar beslut om överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande 
av vissa nyanlända flyktingar för 2014 ta beslut om antalet bostäder som behovsplanen 
omfattar, 

att överlämna til l ett av nämnden inrättat utskott för bostäder t i l l flyktingar att besluta om 
behovsprogrammet samt 

att överlämna til l kommunstyrelsen av nämnden tidigare beslutat behovsprogram för flyktingar 
avseende bostadsberedskap på obebyggd mark. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att teckna överenskommelse med läns
styrelsen om mottagande av nyanlända flyktingar. Inför överenskommelsen för 2013 föreslog 
länsstyrelsen att kommunen skulle ha anvisningsplatser för att kunna ta emot flyktingar från 
förläggning eller kvotflyktingar. På grund av den svåra bostadsmarknaden skrevs detta inte in i 
överenskommelsen. Inför mottagandet 2014, som förväntas öka betydligt är behovet ännu större än 
tidigare. Nämnden ser det därför som nödvändigt att planera för bostäder ti l l nyanlända flyktingar 
för att förbättra mottagandet och skapa bättre förutsättningar för en bra etablering för den nyan
lände. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden att prioriteringsordningen ska ändras så 
ensamkommande som ska avsluta sin placering och flytta ut i eget boende, ska hamna på första 
plats. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§245 

Avsiktsförklaring och handlingsplan om ensamkommande och nyanlända barn 
och ungdomar 
UAN-2013-0499 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på förslag ti l l regional avsiktsförklaring och handlingsplan för mottagande av ensam
kommande och nyanlända barn, ti l l länsstyrelsen avge förslag till yttrande innebärande att 
nämnden ställer sig positiv till delar av avsiktsförklaringen men inte godtar handlingsplanen, 

att nämndens yttrande ska synkroniseras med socialnämnden för barn och ungas yttrande. 

Sammanfattning 
Den strategiska ledningsgruppen för integration och etablering i Uppsala län har uppdragit t i l l 
styrgruppen att utarbeta ett förslag till regional avsiktsförklaring för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn samt nyanlända barn i Uppsala län. Avsiktsförklaringen är ett led i det 
pågående arbetet för att utveckla samarbete kring mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar med inriktning att upprätta nya platser i länet för målgruppen. En arbetsgrupp har 
utarbetat ett förslag och parallellt har en arbetsgrupp tagit fram en operativ handlingsplan som 
bygger på avsiktsförklaringen. Länsstyrelsen har remitterat förslag ti l l avsiktsförklaring till berörda 
huvudmän. I Uppsala kommun kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
socialnämnden för barn och unga att lämna svar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



15(40) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§246 

Socialdepartementet: PM Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med 
försörjningsstöd 
UAN-2013-0513 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på PM Förslag till fritidspeng ti l l barn i hushåll med försörjnings stöd, till 
Socialdepartementet avge upprättat förslag ti l l yttrande innebärande att nämnden ställer 
sig positiv ti l l förslaget. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har skickat ut ett PM med förslag t i l l fritidspeng til l barn i hushåll med 
försörjningsstöd för yttrande. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delar Socialdepartementets 
uppfattning att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska ha möjlighet att delta i organiserade 
fritidsaktiviteter på samma sätt som andra barn kan göra. Nämnden ställer sig i huvudsak bakom 
Socialdepartementets förslag ti l l fritidspeng men anser att barn i hela grundskolan och i gymnasiet 
ska omfattas av rättigheten och att även aktiviteter som anordnas av skolan ska ingå. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



16(40) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§247 

Kommunrevisionens granskning av ekonomisk bistånd 
UAN-2013-0522 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att beakta vad som framkommit i rapporten samt 

att överlämna rapporten til l kommunstyrelsen för att vidta nödvändiga åtgärder. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av orsakerna ti l l ökningen av 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Granskningen visar att en stor del av kostnadsökningen beror 
på faktorer som nämnden inte kan påverka. Kommunrevisionen ifrågasätter därför om budgeten 
baserats på realistiska förutsättningar. I de delar som nämnden kan påverka, det vill säga verksam
hetens organisering, handläggningskostnader, ett effektivt arbete för att snabbare få ut människor i 
egen försörjning, har beslut fattats och åtgärder vidtagits. Kommunrevisionen riktar ingen kritik t i l l 
nämnden. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

17(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§248 

Social Ekonomi Uppsala: Ansökan om verksamhetsbidrag 
UAN-2013-0507 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Social Ekonomi ett verksamhetsbidrag med 579 600 kr samt 

att bidraget finansieras med nämndens medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Social Ekonomi Uppsala ansökte i september 2013 om projektbidrag från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden til l utveckling av en modell för förberedelse, start och drift av sociala 
företag. Nämnden avslog ansökan och överlämnade den ti l l kommunstyrelsen för vidare beredning 
och kontoret gavs i uppdrag att undersöka möjligheterna att ge ett verksamhetsbidrag til l Social 
Ekonomi Uppsala för den arbetsträning och de sysselsättningsplatser som bedrivs. 
Social Ekonomi Uppsala har nu inkommit med en ny ansökan om verksamhetsbidrag om 
579 000 kr. Målgruppen är personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och den 
övergripande målsättningen är att leda människor från arbetslöshet till lönearbete. Social Ekonomi 
Uppsala är en ekonomisk förening och drivs som ett arbetsintegrerande företag. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

~r 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§249 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Ting & kaka 
UAN-2013-0529 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Ting & Kaka 1 000 000 ler i verksamhetsbidrag för år 2014 samt 

att finansiera bidraget med medel ur nämndens budget för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Ting & Kaka har den 12 november 2013 ansökt hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om 
verksamhetsbidrag för år 2014. Ting & Kaka har sedan år 2007 fått bidrag från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Bidraget har successivt utökats vartefter antalet deltagare stigit. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§250 

Nyby Vision: Ansökan om bidrag för år 2014-2016 
UAN-2013-0483 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Nyby Vision ett verksamhetsbidrag för år 2014 med 4 600 000 kronor, 

att nämnden har för avsikt att besluta om verksamhetsbidrag även för åren 2015 och 2016, 

att separat täcka hyreskostnaden för Nyby Vision samt 

att finansiera bidraget och hyreskostnaden med 2 000 000 kronor ur medel för flyktingmottagande 
och resterande del ur nämndens budget för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen Nyby Vision har den 3 oktober 2013 inkommit ti l l nämnden med ansökan 
om ett bidrag på 4 600 000 kr för åren 2014-2016 ti l l sin verksamhet med revidering av bidraget 
för åren 2015 och 2016. Ansökan avser verksamhetsbidrag exklusive lokalhyra. Kontoret föreslår 
att Nyby Vision beviljas ett verksamhetsbidrag för år 2014 med 4 600 000 kr och att separat täcka 
hyreskostnaden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

§251 

Ansökan om verksamhetsbidrag och hyresbidrag: sociala företaget Snidar 2014 
UAN-2013-0512 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja det sociala företaget Snidar bidrag till hyreskostnaden med 430 600 kronor via avtalet 
med styrelsen för vård och bildning och ett verksamhetsbidrag på 200 000 kronor samt 

att finansiera bidraget med medel ur nämndens budget för arbetsmarknads- och sysselsättnings 
insatser. 

Sammanfattning 
Det sociala företaget Snidar har den 16 november 2012 och med komplettering 4 november 2013 
ansökt hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om hyres- och verksamhetsbidrag för år 2014. 
Verksamheten har utökats under 2013. Kontoret föreslår att nämnden beviljar bidrag til l Snidar till 
hyra och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§252 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission 
UAN-2013-0530 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bevilja Uppsala Stadsmission verksamhetsbidrag för år 2014 med 1 700 000 kr för arbets
träning, utvecklings anställningar och socialt företagande, 

att finansiera bidraget med medel för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser samt 

att föreslå Uppsala Stadsmission att ekonomiskt särredovisa de verksamheter som betraktas som 
sociala företag med resultat- och balansräkning för år 2013 om Uppsala Stadsmission avser 
inkomma med ansökan för år 2015. 

Sammanfattning 
Uppsala stadsmission har ansökt om 1 700 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2014 för arbets
träning, utvecklings anställningar och socialt företagande inom Uppsala Stadsmission. Syftet med 
Uppsala stadsmissions verksamhet är att erbjuda arbetsträning med inriktning mot arbetsmark
naden. En placering kan övergå i utvecklingsanställning. Utvecklingen av socialt företagande 
fortsätter så att fler befintliga enheter och nya arbetar efter definitionen av ett socialt företag. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
* " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§253 

Internt avtal Konsument Uppsala 
UAN-2013-0556 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdraget gällande konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning fördela 4 789 tkr 

att godkänna upprättat förslag ti l l avtal 2014-01-01 - 2014-12-31. 
Sammanfattning 
Konsument Uppsala har tre övergripande uppdrag, konsumentrådgivning, budget- och skuldråd
givning samt förebyggande arbete. Konsumentrådgivningen ska bidra ti l l att stärka konsumenternas 
ställning på marknaden för att dessa ska kunna använda sina resurser på bästa sätt. Budget- och 
skuldrådgivning är en lagstadgad skyldighet för kommunen att ge samt att vara behjälplig före, 
under och efter ett skuldsanenngsförfarande. I det förebyggande arbetet har nämnden prioriterat att 
ungdomar i gymnasieskolan ska få ökade kunskaper om konsumenträtt och privatekonomi. Även 
andra grupper har prioriterats bland annat i ett särskilt samarbetsavtal med försörjningsstöds-
verksamheten och med olika arbetsmarknadsprojekt. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§254 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden 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 september presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd 
ligger t i l l och med november 2013 28,1 % procent över vad som är budgeterat och på ett något 
lägre utfall jämfört med motsvarande period 2012, 0,6 %. 
Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är t i l l och med november 2013 37,5 procent över budget, med 
de preliminära siffrorna för november, och utfallet är 0,2 % högre än motsvarande period 2012. 
Kostnaderna för socialbidrag flykting är 30 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 
9,5 % lägre än motsvarande period 2012. Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt 
bistånd är lägre i november 2013 jämfört med oktober månad. Jämfört med motsvarande månad 
2011 och 2012 (november) är det färre hushåll (2 394) i november 2013 som beviljades ekonomiskt 
bistånd jämfört med föregående år. 2012 beviljades ekonomiskt bistånd ti l l 2 534 hushåll i 
november och i november 2011 beviljades ekonomiskt bistånd ti l l 2 442 hushåll. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2013. 

§255 

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet 
Arbetsmarknad 

Presenteras aktuell information från enheterna Socialtjänst-försörjningsstöd och Navet 
arbetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§256 

Internavtal med Styrelsen för vård och bildning avseende Jobbcenter 
UAN-2013-0538 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l uppdrag om NUEVO K2 fördela 550 000 kr under perioden 2014-01-01 - 2014-06-30, 

att t i l l uppdrag om studie- och arbetsbefrämjande insatser för unga vuxna, SAMS, fördela 
3 705 000 kr under perioden 2014-01-01 - 2014-12-31, 

att t i l l uppdrag om arbetsrehabilitering och sysselsättning interna platser fördela 12 500 000 kr för 
perioden 2014-01-01 - 2016-12-31, 

att t i l l uppdrag om Krami/Moa fördela 1 550 000 kr för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31, 

att fördela lönemedel för personer med lönebidrag eller trygghetsanställning som befinner sig i 
Jobbcenters verksamhet samt 

att godkänna föreliggande avtal med Styrelsen för vård och bildning till ett totalt värde av 
18 305 000 plus de kostnader som tillkommer för lönemedel. 

Sammanfattning 
Syftet med uppdraget är att förebygga och bryta utanförskap för medborgare i Uppsala kommun 
genom att ge goda förutsättningar för arbetsrehabiliterande insatser och sysselsättning för personer 
med psykisk och fysisk funktionsnedsättning samt för de som står långt från arbetsmarknaden. 
Under 2014 ökas antalet platser från 150 til l 250 stycken, detta för att Jobbcenter tar emot individer 
med behov av välfärdsjobb i intern verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§257 

Internavtal med Styrelsen för vård och bildning avseende feriearbete 2014 
UAN-2013-0447 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internt avtal med Styrelsen för vård och bildning avseende feriearbete för gymnasiet 
enligt förslag, 

att uppdra åt kontoret för barn, unga och arbetsmarknad att arbeta vidare med de utvecklings 
områden som angivits i föredragningen. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Mohammed Tahir (MP) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
För att ungdomar ska få en så tidig kontakt som möjligt med arbetslivet har nämnden prioriterat 
årskurs 9 och garanterar alla de ungdomarna ett feriearbete under tre veckor. Nämnden ser det också 
som extra viktigt att satsa på de ungdomar som själva inte har ett kontaktnät eller möjligheter att 
ordna ett feriearbete på egen hand. Därför erbjuds även gymnasieungdomar med funktions
nedsättning samt elever på språkintroduktionsprogrammet feriearbete. 

Ramen för feriearbete för gymnasiet är 1 500 tkr för 2014, varav upp ti l l 300 tkr för uppdragets 
utförande och resterande reserveras för lönekostnader (inkl. lönebikostnader) för ungdomarna. 

B eslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§258 

Rapport Roligaste Sommarjobbet 2013 
UAN-2013-0551 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport från Roligaste Sommarjobbet för 2013 presenteras. Rapporten ger en sammanfattande 
redogörelse för Roligaste Sommarjobbet som drivits av företaget Indivator på uppdrag av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Under sommaren 2013 drev 75 ungdomar i Uppsala 
kommun företag som sommarjobb under konceptet "Roligaste sommarjobbet". 80 ungdomar 
tilldelades en plats, 76 närvarade under första dagen och efter nyrekrytering av reserver fullföljde 
75 ungdomar perioden. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Justerandes sign 

G 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§259 

Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2014 
UAN-2013-0550 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa index och grundbelopp 2014 för utbildningar inom Gy2011 enligt förslag, 

att fastställa index och grundbelopp 2014 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt förslag 

Sammanfattning 
Grundbeloppet, det vi l l säga ersättning/elev har räknats upp med 3,8 % i snitt. Vissa förstärkningar 
av ersättningen för utbildningar för elever med särskilda behov har också gjorts. 
Introduktionsprograrnmet, individuellt alternativ samt aspergerklasserna får med förslaget en ökad 
ersättning för undervisningsdelen. 
Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna t i l l de kommunala och fristående 
gymnasieskolorna. För 2014 har drygt 685 000 tkr avsatts för beräkning av grundbeloppen. 
Grundbeloppen bestäms av de index som beräknats för undervisning, lokaler, läromedel och posten 
övrigt. Dessutom ingår en administrativ ersättning som ska utgöra 3 % av grundbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§260 

Uppdatering av strukturersättningsmodell för gymnasieskolan 
UAN-2013-0422 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna bifogat förslag till uppdatering av ersättningsmodellen, 

att lägga bifogade rapporter ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om en modell för strukturersättning till 
gymnasieskolorna 2007-10-17. Syftet med modellen är att alla elever ska ges möjligheter att nå 
skolans mål. Modellen bygger på sambandet mellan elevens betyg från grundskolan, elevens 
socioekonomiska bakgrund och att eleven uppnår godkänt i minst 90 procent av programmets 2 500 
poäng inom fyra år. 
Varje år uppdateras ersättningarna ti l l skolorna för att bygga på just de elever som den 15 september 
går på respektive skola. Vart annat år uppdateras även modellen, vilket skett i år. De ingående 
variablernas effekter för elevernas måluppfyllelse har beräknats för samtliga elever som började 
gymnasieskolan åren 2004 ti l l och med 2008. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskri velse den 4 november 2013. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§261 

Strukturersättningar 2014 för kommunala och fristående gymnasieskolor 
UAN-2013-0560 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att för 2014 avsätta 5 % av kommunbidraget ti l l strukturersättningar inom gymnasieskolan, 

att fastställa strukturersättningarna för 2014 enligt förslag, 
att fastställa strukturbeloppet för 2014 för elever inom introduktionsprogrammet språkintroduktion 

till 4 000 kr samt 

att fastställa strukturbeloppet för 2014 för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 
till 10 000 kr. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Mohammed Tahir (MP) reserverar enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
I enlighet med av nämnden tidigare beslutad modell för beräkning av strukturersättningen har 
ersättningens storlek för 2014 bestämts per skola och också per program. Enligt nämndens 
uppdragsplan 2012-2015 ska minst 5 % av kommunbidraget avsättas för strukturersättningar. För 
2014 föreslår kontoret att strukturbeloppet för elever inom Språkintroduktionen är oförändrat, 
4 000 kr, jämfört med 2013. För 2014 föreslår kontoret att strukturbeloppet för elever inom 
Yrkesintroduktionen är oförändrat, 10 000 kr, jämfört med 2013. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att 1,3 miljoner kronor ti l l sommargymnasiet ska tas från grundbeloppet 
och inte från strukturersättningen. 

Mohamad Hassan yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
* " K O M M U N 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§262 

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasieskolor samt 
interkommunala ersättningar 2014 
UAN-2013-0549 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för 2014 för kommunala gymnasieskolor enligt förslag, 

att fastställa ersättningen för 2014 för fristående gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun enligt 
Förslag, 

att fastställa ersättningen för 2014 för fristående gymnasieskolor belägna utanför Uppsala kommun 
enligt förslag samt 

att fastställa de interkommunala ersättningarna för 2014 enligt förslag. 

Sammanfattning 
I enlighet med nämndens beslut om ny ersättningsmodell, i juni 2009, är grundbeloppet per 
program och elev detsamma för kommunala och fristående gymnasieskolor. Utöver grundbeloppet 
ersätts varje gymnasieskola med en strukturersättning som beräknas utifrån de elever som fanns på 
skolans nationella program i september 2013. Även för vissa introduktionsprogram utbetalas en 
strukturersättning eller ett strukturbelopp. Vissa anpassningar avseende lokaler, elevresor, over-
headkostnader med mera görs för de fristående gymnasieskolorna och i de interkommunala 
ersättningarna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



31(40) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§263 

Internt avtal med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan 2014 
UAN-2013-0552 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning enligt förslag. 

Sammanfattning 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad är överens med Vård och bildning om förslag t i l l 
avtal om utbildningen i gymnasie- och gymnasiesärskolan år 2014. Programersättningarna utgår i 
enlighet med de beslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar för 2014 i särskilt ärende. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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§264 

Internt avtal 2014 med Styrelsen för teknik och service (STS) om 
konkurrensneutral verksamhet 
UAN-2013-0515 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag ti l l internt avtal för första halvåret 2014 med Styrelsen för teknik och service 
(STS), avseende konkurrensneutrala verksamheter. 

Sammanfattning 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har under hösten 2013 genomfört dialog med Teknik 
& service om avtal inom nämndens ansvarsområde. 

Avtalet avser konkurrensneutral verksamhet inom ramen för samlad vägledning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskri velse den 20 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§265 

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasiesärskolor samt 
interkommunala ersättningar 2014 
UAN-2013-0526 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för 2014 för kommunala gymnasiesärskolor enligt förslag, 

att fastställa ersättningen för 2014 för fristående gymnasiesärskolor belägna i Uppsala kommun 
enligt förslag, 

att fastställa de interkommunala ersättningarna för 2014 enligt förslag samt 

att uppdra till kontoret att vid en negativ budgetutveckling återkomma ti l l nämnden i augusti 
2014 för justering av ersättningarna så att nollresultat erhålls. 

Sammanfattning 
Grundbeloppet per program och elev är detsamma för kommunala och fristående gymnasiesär
skolor. Utöver grundbeloppet ersätts varje gymnasiesärskola med en hyresersättning per elev som 
beräknas utifrån antal elever i september 2013. Vissa anpassningar avseende lokaler, overhead-
kostnader med mera görs för de interkommunala ersättningarna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§266 

Pedagogiska priser 2013 
UAN-2013-0524 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen angående utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens pedagogiska priser 
2013 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndens jurygrupp valde pristagare för pedagogiska priser 2013. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2013. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§267 

Ersättning förlängd utbildning 
UAN-2013-0533 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ingen ersättning för förlängd utbildning utöver tre år ska utgå ti l l gymnasieskolor efter 
2014-07-01. 

Sammanfattning 
Nämnden har tidigare ersatt gymnasieskolor för förlängd utbildning utöver tre år för gymnasie
ungdomar som inte nått godkända betyg på denna tid. Syftet har varit att de ska slutföra gymnasieu
tbildningen med godkända betyg. Denna ersättning har utgått från programpriserna och i för
hållande ti l l hur många gymnasiepoäng respektive elev förlängt sin utbildning med. Kostnaderna 
för förlängd utbildning ökade markant från 2,5 miljoner kronor 2008 ti l l 9,5 miljoner kronor 2011, 
utan att motsvarande resultatförbättring för de elever som deltagit redovisats. 

För elever som av rektor beviljas omgång av helt läsår utgår dock även fortsatt ful l program
ersättning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§268 

Information om naturbruksutbildning Säbyholm 

Kontoret informerar muntligt om att Säbyholm Friskola dras med stora ekonomiska problem och 
kommer att avvecklas under vårterminen 2014. Planering pågår att starta trädgårdsutbildning i 
Uppsala för att erbjuda de elever från Uppsala kommun som läser trädgårdutbildningen på 
Säbyholm fortsatt utbildning. 

§269 

Information om idrott på entreprenad 

I november 2013 lämnade nämnden en ansökan om medgivande att överlämna undervisning i 
skolväsendet på entreprenad, ti l l utbildningsdepartementet. 

Utdragsbestyrkande 
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§270 

Samordnade insatser för barn, ungdomar och unga vuxna som riskerar att 
hamna eller redan finns utanför utbildning och arbete 
UAN-2013-0066 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa funktionsbeskrivning för kommunalt informations- och uppföljningsansvar, med 
placering på Navet, enligt förslag, 

att i budget för 2014 avsätta medel ti l l samordnade resurser för verksamhet för elever som avbryter 
en påbörjad gymnasieutbildning. 

Sammanfattning 
Kontoret avser att under våren 2014 lägga förslag ti l l nämnden om hur verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde kan samverka för att nå bättre måluppfyllelse. Nu föreslås förändringar 
inför 2014 rörande det kommunala informations- och uppföljningsansvaret och samordning för att 
möta ungdomar som avbryter en påbörjad gymnasieutbildning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§271 

Skolinspektionen: Tillsyn vuxenutbildning 
UAN-2013-0547 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta yttrandet från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad över Skolinspektionens beslut 
från tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun, 2013-10-09, som sitt eget. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala 
kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet och studiero, 
bedömning och betygssättning samt erbjudande om utbildning. I svaret från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beskrivs vilka åtgärder som vidtagits och planeras utifrån Skolinspek
tionens beslut. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-12-12 

§272 

Muntlig information om SFI, nuläge och framtid 

Kontoret presenterar muntligt de förslag som SFI-utredningen presenterat. Förslag på hur valfrihet 
och individuell anpassning kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), bland annat 
genom ett system med sfi-peng och att deltagare i sfi ges möjlighet att välja utbildningsanordnare. 
Enligt tilläggsdirektiven har utredningen också övervägt om all utbildning i svenska språket för 
invandrare bör ges inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna 
(särvux). 

§273 

Anmälningsärenden 
UAN-2013-0029 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§274 

Anmälan särskild akti vi tetet i partigrupp S, MP, V 

Anmäls särskild akti vitetet i partigrupp S, MP, V 4 timmar den 10 december 2013. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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§275 

Inbjudningar 
UAN-2013-0033 

Jan-Åke Carlsson (S) ställer fråga om Regionförbundets inbjudan till Kompetensforum den 
17 januari 2014. 

Inbjudan skickas ut t i l l nämndens ledamöter och därefter beslutar ordföranden hur många som kan 
delta. 

§276 

Rapporter 
UAN-2013-0030 

Föreligger inga rapporter. 

§277 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2013-0035 

Frida Johnsson (MP) ställer fråga om hur skolorna arbetar med likabehandlingsplan och hur 
eleverna ska bli delaktiga. 

Kontoret svarar att 51 % av de tillfrågade eleverna 2012 känner sig delaktiga i arbetet med 
likabehandlingsplan. Det var en ökning från 2011 då 11% kände sig delaktiga. Bristerna måste 
åtgärdas och skolorna kommer att arbeta med frågan då Skolinspektionen lagt det som ett krav. 
Kontoret kommer även att följa upp arbetet. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-12-12 

Ärende 3.6: Budget 2014 

V i vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande med anledning av nämndens 
beslut om budget för 2014. 

I handlingen framhålls att programpriserna för gymnasieskolan för 2014 räknas upp med 3,8 
% i snitt jämfört med 2013.1 detta ligger väldigt kraftiga höjningar av ersättningarna t i l l de 
individuella programmen och det specialutformade samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga programmen för elever med Asperger. De övriga programpriserna räknas 
upp med mellan 2,6 % och 3 %. Kostnadsökningar för 2014 bedömer Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL ti l l att vara 2,3 % för kommunal verksamhet. Därmed blir det inte 
mycket kvar av ökningen av programpriserna för att kunna göra ordentliga satsningar på att 
lyfta gymnasieskolan och lärarlönerna. Dessutom blir det genom ett minskande elevtal färre 
elever som ger intäkter som ska finansiera lärarlöner och lokaler. 

Nämnden avsätter 5 % av kommunbidraget ti l l den strukturersättning som tilldelas skolorna 
utifrån elevernas olika individuella förutsättningar att klara skolan. Vi menar att dessa 35 
mnkr ska gå ograverat t i l l skolorna för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att klara 
skolan. Den borgerliga majoriteten väljer att av dessa medel sätta av 1,3 mnkr t i l l 
sommargymnasiet, som är ti l l för elever som under sommaren kan få extra undervisning i 
ämnen det inte klarat av. Sommargymnasiet är en mycket bra verksamhet - som tidigare 
dessutom fick statsbidrag, vilka nu har avskaffats - men vi menar att den i stället ska 
finansieras av det vanliga grundbeloppet som är på drygt 685 mnkr. 

Nämndens stimulansmedel för Skola för hållbar utveckling halveras ti l l 0,5 mnkr. Detta 
tycker vi är en felaktig prioritering när Uppsala arbetar för att bli ett Regional Centre of 
Expertise on ESD (Education for Sustainable Development). 

Vad gäller nämndens budget för vuxenutbildning så kommer den med största sannolikhet att 
leda til l att prioriteringar av de sökande måste göras, vilket innebär att flera inte kommer in på 
de utbildningar de sökt. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 



Reservation 

UAN 2013-12-12 

Ärende 3.7: Delegationsordning 2013 

V i vil l reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att inte återgå till den normala 
delegationen för beslut om socialbidrag. 

Nämnden fattade den 18 april beslut om att i en rad ärenden dra in delegationen om att få fatta 
beslut om socialbidrag. Dessa beslut skulle i stället tas av nämndens individutskott. Detta har 
fått t i l l följd att individutskottet under hösten haft mellan 30 ti l l 40 individärenden vid varje 
sammanträde. Beslut som tidigare fattades av socialsekreterare. Dessutom har nämndens 
ordförande tvingats fatta en rad brådskande ordförandebeslut mellan utskottets sammanträden. 
Detta har endast lett t i l l en onödig byråkratisering och ökad arbetsbörda för personalen, som 
redan har en hög arbetsbelastning. 

När nu frågan om den fortsatta hanteringen av dessa frågor är uppe för beslut, har vi lyssnat 
på önskemål från personalen och föreslår därför att delegationen ska gå tillbaka till det 
normala från den 1 januari 2014. Detta avslogs av nämndens borgerliga majoritet. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 

1 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-12-12 

Ärende 4.16: Internavtal med Styrelsen för vård och bildning avseende 
feriearbete 2014 

Vi vil l anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande med anledning av nämndens 
beslut om internavtal med Styrelsen för vård och bildning avseende feriearbete för 2014. 

Den inriktning som nu kommer att vara med feriearbeten för 2014 där även 
gymnasieungdomar ska ges möjlighet, och där feriearbeten ska skapas tillsammans med 
näringslivet tycker vi är bra. V i har arbetat för att det ska bli så. 

Vad vi dock kan konstatera att det är en liten budgetram för detta i nämndens budget. Endast 
1,5 mnkr. Våra partier hade mångdubbelt större belopp i våra partiers respektive 
budgetförslag för nämnden i kommunfullmäktige. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 



Reservation 

UAN 2013-12-12 

Ärende 5.3 b: Strukturersättning för gymnasieskolor i Uppsala kommun 
2014 

V i vil l reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om strukturersättningen för 
gymnasieskolor i Uppsala kornmun 2014. 

Nämnden avsätter 5 % av kommunbidraget ti l l den strukturersättning som tilldelas skolorna 
utifrån elevernas olika individuella förutsättningar att klara skolan. V i menar att dessa 35 
mnkr ska gå ograverat ti l l skolorna för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att klara 
skolan. Den borgerliga majoriteten väljer att av dessa medel sätta av 1,3 mnkr ti l l 
sommargymnasiet, som är t i l l för elever som under sommaren kan få extra undervisning i 
ämnen det inte klarat av. Sommargymnasiet är en mycket bra verksamhet - som tidigare 
dessutom fick statsbidrag från regeringen, vilka nu har avskaffats - men vi menar att den i 
stället ska finansieras av det vanliga grundbeloppet som är på drygt 685 mnkr. 

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

För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 


