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Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00 - 17:05 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) t.o.m 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s a t t a r e : §100 
t.o.m. § 120 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande Ersättare: 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) t.o.m. § 120 
Mats Johnsson (FP) fr.o.m § 101 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

Josefin Mannberg (S) 

Anne Fennartsson (C) 
Madeleine Andersson (M) fr.o. m 
§ 101 
Mohammed Tahir (MP) fr.o.m 
§93 
Rikard Sparby (M) 

Clemens Filliesköld (V) 

Övriga Fena Winterbom, uppdragschef, Jan Holmlund, t.f. direktör, uppdragsstrateger: Tobias Åström 
deltagare: sinisalo, Karin Reuterdahl, Tuomo Niemelä, Björn Bylund, Andreas Christoffersson, Lars 

Öhman, Märit Gunneriusson, Ulf Lundström, Nasser Ghazi, Jan Sund, Monica Söderbaum, 
Marcus Bystedt, controller, Johan Lindqvist, kvalitetscontroller, Håkan Eriksson, upphandlings
strateg, Ida Bylund-Lindman, kompetenschef, Åsa Danielsson, myndighetschef, Lotta 
Königsson, chef/rektor, Eva Westerberg, enhetschef 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 90- 122 

Justeringens 
plats och tid: Uggsala Konsert & Kongress, UKK, Vaksalatbrg 1 den 26 maj 2014, klockan 16:00 

Underskrifter:' 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 2014-05-27 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

2014-05-22 
Sista dag för överklagande: 2014-06-17 
Datum för anslags nedtagande: 2014-06-18 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret fbrijrfrn, ungdjt 

Underskrift: .y0099Z^^/'. 
Lotta von Wowern, sekreterare 

usterandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§90 

Val av justerare och justerings tid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 
26 maj 2014, klockan 16.00, på Uppsala Konsert och Kongress, UKK, Uppsala. 

§91 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

Val av representanter till Sävjadagen 
Extra sammanträde 
Inbjudan dialogmöte om integrationsfrågor 
Inbjudan til l PRIO-dialog 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§92 

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

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna till 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 samt antal välfärdjobb, inflöde ti l l Navet och avslutsorsaker till Navet per april 
presenteras. Rapport över arbetslöshet och sysselsättning i Uppsala kommun och rapport över de 
ekonomiska effekterna av satsning på välfärdsjobb presenteras. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§93 

Delårsbokslut och helårsprognos per april 2014 
UAN-2014-0276 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2014, samt 

att överlämna delårsbokslut och prognos per april 2014 till kommunstyrelsen. 
Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Josefin Mannberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari ti l l 
april 2014 på 310 tkr, vilket är 3 885 tkr över budget. Resultatet för motsvarande period 2013 var 
-7 337 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 32 tkr, 
Konsumentfrågor 52 tkr, Fritid och kultur 58 tkr, Gymnasieskola 3 114 tkr, Gymnasiesärskola 
2 305 tkr, Vuxenutbildning 5 045 tkr, Bostadssamordning -2 199, Ekonomiskt bistånd -13 332 tkr, 
Flyktingmottaganing 4 974 tkr och Arbetsmarknadsåtgärder 255 tkr. 

Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på -5 900 tkr jämfört med årsbudget på 
-10 725 tkr, en prognostiserad resultatförbättring med 4 825 tkr. Det prognostiserade underskottet 
för Bostadssamordning och Ekonomiskt bistånd uppgår t i l l - 41 457, och överskottet för nämndens 
andra verksamhetsområden uppgår t i l l 35 238 tkr varav cirka 30 000 tkr är ofördelade medel. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§94 

Presentation av arbetet med att lägga upp lärlingsutbildningen inom Vård & 
bildning 

Erik Ojala, affärsområdeschef inom Vård & bildning och Ulla Klefbom, rektor på 
Bolandsgymnasiet presenterar en ny modell för lärlingsutbildning. 

§95 

Arbetet med att lägga upp avbrottsmottagningen inom V&B - Muntligt 

Erik Ojala, affärsområdeschef Vård & bildning och Johan Furenborn, projektledare Vård & 
bildning berättar om uppbyggnaden av den nya Avbrottsmottagningen. Avbrottsmottagningen 
kommer att vända sig t i l l elever som ligger i riskzonen att avbryta sina gymnasiestudier och elever 
som redan har avbrutit sina studier. Verksamheten beräknas starta 1 augusti 2014. 

§96 

Information om Vård & bildnings organisationsöversyn (GYMO) 

Erik Ojala, affärsområdeschef inom Vård & bildning berättar om GYMO, Gymnasieskolans Make 
Over, en organisationsförändring inom gymnasieskolan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§97 

Upphandling av boutredningar inför dödsboanmälan 
UAN-2014-0265 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
Boutredning inför dödsboanmälan, 

att delegera ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att fastställa förfrågningsunderlag 
samt besluta om antagande av leverantör. 

Sammanfattning 
Socialtjänst - försörjningsstöd har skyldighet att i de fall ett dödsbo saknar tillgångar, eller 
tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av 
dödsfallet, göra en dödsboanmälan t i l l skattemyndigheten enligt Ärvdabalken. I Uppsala kommun 
har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden detta ansvar inom ramen för sitt ansvar för 
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). 

Ramavtal omfattande genomförande av boutredningar/-ekonomisk sammanställning som ska vara 
underlag för kommunens dödsboanmälan för successivt uttag under avtalstiden. Omfattningen på 
uppdraget uppskattas till 150 stycken/år med en kostnad på cirka 65.000 kronor per år. 

Upphandlingen genomförs enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som 
direktupphandling. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§98 

Romsk brobyggare - Impiementering av projekt Romano Buca 
UAN-2014-0224 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inrätta två tjänster, en romsk brobyggare och en samordnare, på Navet, 

att avsätta 2 296 063 kronor från nämndens samverkansmedel för att finansiera tjänsterna under 
perioden 2014-08-01 - 2016-07-31 samt 

att uppdra ti l l kontoret att ansöka hos Arbetsmarknadsdepartementet om bidrag til l delfinansiering 
av tjänsten som brobyggare under 1,5 år. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsprojektet Romane Buca, som vänder sig till romer bosatta i Uppsala kommun, 
kommer att avslutas den 30 juni 2014. En framgångsfaktor för projektet är att man utvecklat en 
modell att arbeta med romska brobyggare. Modellen bygger på att den romska brobyggaren arbetar 
tillsammans med en samordnare. Til l dessa kan enskilda romer vända sig för att få råd och stöd, och 
tjänstemän kan få mer kunskap om romsk kultur för att möta och arbeta med personer ur mål
gruppen på ett bra sätt. Samordnaren och brobyggaren knyts till Navet och arbetar i samverkan med 
Socialtjänsten Försörjningsstöd, andra delar av kommunen samt andra myndigheter och ideella 
organisationer. 

Som en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032 kommer Socialstyrelsen att ta 
fram en lämplig uppdragsutbildning för brobyggare och kommuner och landsting kan ansöka om 
bidrag från Arbetsmarknadsdepartementet för att utbilda romska brobyggare. De villkor som gäller 
för kommun eller landsting som ansöker är att brobyggaren under studietiden är anställd på heltid i 
kommunen eller landstinget och studerar halvtid. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§99 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Grindstugornas dagcenter 
UAN-2014-0099 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag till Grindstugornas dagcenter då det saknas ekonomiska 
förutsättningar i nämndens budget för 2014 att bevilja det sökta bidragsbeloppet samt att det 
är oklart hur förhållandet mellan aktiebolaget och det sociala företaget ser ut då det sociala 
företaget avser erbjuda arbetsuppgifter i aktiebolaget. 

Sammanfattning 
Det sociala företaget Grindstugornas dagcenter har inkommit med en ansökan om verksamhets
bidrag på 970 000 kronor för att stödja personer att komma in på arbetsmarknaden. Grindstugornas 
dagcenter ansökte även hösten 2013 om verksamhetsbidrag. Ansökan avslogs då föreningen hade 
vinstutdelning och per definition inte verkade som ett socialt företag. Föreningen har antagit nya 
stadgar och har ej längre vinstutdelning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§100 

Ansökan om bidrag 2014 avseende platser för arbets träning på Röda 
Korset/Kupan 
UAN-2013-0569 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av uppdraget att utreda behov och utnyttjande av arbetsträningsplatser 
på Röda Korset/Kupan, 

att bevilja verksamhetsbidrag till Uppsala Rödakorskrets om 126 500 kronor för andra halvåret 
2014. 

Sammanfattning 
Sedan 1995 har Uppsala kommun och Röda Korset i Uppsala haft ett samarbete om personer i 
behov av arbetsträning och sedan flera år har överenskommelsen inneburit att kommunen haft 
tillgång ti l l åtta platser för arbetsträning på Mötesplats Kupan. 

Röda Korset Kupan har för varje år beviljats verksamhetsbidrag för en handledare ti l l de personer 
som arbetstränar. För 2014 ansökte Röda Korset om 253 000 kr i verksamhetsbidrag för att 
tillhandahålla åtta platser för arbetsträning/sysselsättning. Under 2012 och 2013 nyttjades dessa 
platser i låg grad. Nämnden beslutade därför i januari 2014 bevilja verksamhetsbidrag till Röda 
Korset Kupan för första halvåret 2014 med 126 500 kr och att kontoret utreder behovet av platserna 
innan beslut om verksamhetsbidrag fattas för andra halvåret 2014. 

Behovet har utretts och det finns ett stort behov av dessa platser. Samarbetet mellan Navet och 
Röda Korset Kupan fungerar mycket bra och i dagsläget är fyra personer på arbetsträning på Kupan 
och en person har välfärdsanställning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§ 101 

Remiss: Motion av Rahima Ortac och Marlene Burwick (båda S) om att starta 
en kompetensföremedling i Uppsala (KSN-2014-0451) 
UAN-2014-0213 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande til l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag innebärande att motionen enligt 
nämnden därmed anses besvarad. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Josefin Mannberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande gällande motion av Rahima Ortac och Marlene 
Burwick (båda S) om att starta en kompetensförmedling i Uppsala. Motionärerna vill att 
kommunfullmäktige uppdrar t i l l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utreda möjligheten att 
starta en kompetensförmedling i enlighet med intentionerna i motionen. I arbetet ska samråd ske 
med Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och det lokala näringslivet. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar tillägg i att-satsen med "innebärande att motionen enligt nämnden därmed 
anses besvarad" samt ändring i yttrandet i första stycket, första sidan ta bort meningen "med 
rubriken "Starta en kompetensförmedling i Uppsala" formulerat följande förslag till uppdrag til l 
kommunen" och ersätta det med "föreslagit". På sidan 2 under rubriken Bakgrund Telge Tillväxt 
ska meningen "Motionärerna pekar på Telge Tillväxt som ett framgångsrikt exempel att få ut 
människor i anställning" ersättas med "Politiker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har haft 
kontakt med Telge Tillväxt och sett det som ett framgångsrikt exempel för att få ut ungdomar i 
anställning. Även motionärerna har hänvisat t i l l Telge Tillväxt som ett inspirerande exempel." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att 
motionen ska tillstyrkas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§102 

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 lämna över föreliggande material ti l l kommunstyrelsen för vidare beredning, inför införandet 
av en ny kommunal organisation samt 

att lämna över föreliggande material ti l l regionförbundet, Uppsala län, att användas i arbetet med 
ansökan om projektmedel ur ESF-medlen för 2014 - 2020. 

Sammanfattning 
Nämnden har uppdragit t i l l kontoret att bereda utvecklingsområdena "ungdomar som varken 
studerar eller arbetar", i åldrarna 15-25 år samt "övergången mellan grundskolans högre årskurser 
och gymnasieskolan" med målet att föreslå lämpliga åtgärder gällande de utvecklingsområden som 
pekas ut i kontorets genomlysning samt att lägga fram förslag om en organisation där olika insatser 
kan samverka för insatser ti l l stöd för ungdomar i åldrarna 15-25 år. 

Kontoret har sammanfattat resultat och forskning och rapporter inom berörda områden. Uppdraget 
omfattar åtgärder och insatser på kort och lång sikt med inriktningen att alla ska ha möjligheter ti l l 
egenförsörjning. Kontorets analys leder fram ti l l att övergripande tidiga åtgärder är viktiga satt sätta 
in. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2014-05-14. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Jujsterandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§103 

Utvärdering elevhem 
UAN-2014-0270 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att skicka utvärderingen för kännedom til l Uppsala hem AB, Uppsala kommun Industrihus AB, 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Skolfastigheter och Uppsala 
kommuns fastighet AB, 

att lägga utvärderingen till handlingarna. 

Sammanfattning 
På uppdrag av nämnden har kontoret utvärderat det gymnasieboende som Uppsala Gymnasieboende 
AB (UGB) bedriver på uppdrag av nämnden. Huvudsyftet med utvärderingen är att följa upp 
resultatet från den tidigare genomförda utvärderingen från år 2012. 

Utvärderingens övergripande resultat är att verksamheten fungerar väl. I jämförelse med 
utvärderingen år 2012 fungerar det mesta lika bra eller ti l l och med lite bättre på vissa punkter. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats lydande: att 
skicka utvärderingen för kännedom til l Uppsala hem AB, Uppsala kommun Industrihus AB, 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Skolfastigheter och Uppsala 
kommuns fastighet AB. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§104 

Representanter till programråd 2012-2014 
UAN-2011-0562 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Rikard Sparby (M) som nämndens representant att ingå i El och energiprogrammet, 

att utse Rikard Sparby (M) som nämndens representant att ingå i VVS- och fastighetsprogrammet. 
Sammanfattning 
Nämnden utser ledamöter att ingå i de kommunala gymnasieskolornas programråd. Inger Söderberg 
(M) har avgått ur nämnden och ny ledamot utses i hennes ställe i de programråd hon varit utsedd 
til l . 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§105 

Ny ersättning fristående gymnasieskolor - förändring av Samlad vägledning 
UAN-2014-0266 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ersätta fristående gymnasieskolor i Uppsala för studie- och yrkesvägledning med 
592 kronor/elev på nationella program och 2 960 kronor/elev på IMPRE, 1 184 kronor/elev på 
IMPRO och 7 400 kronor/elev på IMYRK för perioden 1 jul i t i l l 31 december 2014, 

att ersätta fristående gymnasiesärskolor i Uppsala för studie- och yrkesvägledning med 
3 700 kronor/elev för perioden 1 jul i t i l l 31 december 2014. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har sedan ett antal år tillbaka tillhandahållit tjänsten studie- och yrkesvägledning 
genom Samlad vägledning. Det har inneburit en möjlighet för fristående såväl som kommunala 
gymnasieskolor att få tilldelat en studie- och yrkesvägledare ur den sammanhållna organisationen 
Samlad vägledning som är organiserad under Teknik & service. Efter att överklagande i 
Förvaltningsrätten vunnit laga kraft har kommunen inte längre möjlighet att ensidigt besluta att 
fristående gymnasieskolor ska använda sig av de tjänster kommunen tidigare erbjudit. 

Från och med 1 jul i föreslås ersättningen för studie- och yrkesvägledning att ingå i program
ersättningen för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Under perioden 1 jul i - 31 
december föreslås vidare att de fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor som så önskar att 
kunna köpa tjänsten studie- och yrkesvägledning från Teknik & service. Fristående gymnasieskolor 
och gymnasiesärskolor kommer alltså inte att tilldelas en studie- och yrkesvägledare på samma sätt 
som idag. De gymnasieskolor som önskar anställa en egen studie- och yrkes vägledare får då göra 
det, och de som vill nyttja tjänsten på samma sätt som idag kan då köpa tjänsten. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
' •KOMMUN 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

15(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-05-22 

§106 

Avtal Styrelsen för teknik och service om konkurrensneutral verksamhet 
UAN-2014-0273 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 
Avtalet avser konkurrensneutral verksamhet inom ramen för samlad vägledning. Avtalet omfattar 
studie- och yrkesvägledning vid de kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolorna samt fem 
därtill hörande uppdrag: 1. Ledning för samlad vägledning 2. Samordningsfunktion för övergång 
från grundskola ti l l gymnasieskola 3. Ansvaret för information om utbildningar i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan samt utbildningsutbud 4. Överföring av uppgifter om vissa elever från 
grundskola ti l l gymnasieskola 5. Öppen ungdomsvägledning 

Kostnaderna för avtalets definierade uppdrag fördelas mellan gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§107 

Partnerskap Ung företagsamhet i Uppsala län 
UAN-2014-0274 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att ingå ett partnerskap med Ung Företagsamhet i Uppsala län gällande arbete med entreprenöriellt 
lärande omfattande 200 000 kronor per år under perioden 2014-2016 och finansieras genom 
budgetposten Entreprenörskap i skolan. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Josefin Mannberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun 
(LÖK) åtagit sig att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för partnerskapslösningar som 
en alternativ finansieringsform. Ett partnerskap är en lämplig form för samverkan med idéburna 
organisationer för att tillvarata gemensamma intressen. 

Med ett partnerskap vill Uppsala kommun och Ung företagsamhet i Uppsala län tillsammans ge 
förutsättningar för lärare i Uppsala att utveckla ett entreprenöriellt lärande i klassrummet. Fler 
elever möts på sikt därigenom av entreprenöriella lärmiljöer där de kan utveckla egenskaper så som 
kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande, samarbete och mod. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V), att 
ärendet ska återremitteras för gemensam beredning med de som arbetat med LÖK som process. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag. Votering begärs och 
verkställs. 

Den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande om att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar nej. 

Mohamad Hassan (FP), Torbjörn Aronson (KX>), Hannes Beckman (M), Gabriella Lange (M), Mats 
Johnsson (FP) och Kenny Jonsson (C) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Josefin Mannberg (S), Jan-
Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) röstar nej. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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Med 6 röster mot 5 beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) yrkande om att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar därefter, med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V), 
att nämnden istället för att ingå partnerska ge projektbidrag med 200 000 kronor. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§108 

Anonyma prov i Uppsalas gymnasieskolor 
UAN-2014-0275 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i en testverksamhet inrätta ett bidrag om 20 000 kronor vardera för gymnasieskolor som under 
läsåret 2014/2015 arbetar med kodade prov (med prov avses även uppsatser och liknade 
uppgifter för rättning), 

att såväl fristående som kommunala gymnasieskolor ska kunna söka bidraget och att fem skolor 
bland de sökande ska beviljas bidraget, 

att urvalet mellan sökande gymnasieskolor ska ske baserat på skolornas ansökning med avseende 
på främst omfattning (andelen kodade prov), huruvida gymnasieskolan arbetar med kodade 
nationella prov, rättningens upplägg och möjligheten att omsätta testverksamheten i stor skala, 

att testverksamheten ska utvärderas med delrapportering inför nämndens budgetarbete inför 2015 
och slutrapportering inför nämndens junisammanträde 2015 samt 

att utvärderingen ska vara enkel och tydlig med liten arbetsbörda för deltagande skolor. 

Sammanfattning 
Efter ett förslag från ledamot Gabriella Lange (M) 2012-02-16 aktualiserades frågan om att införa 
anonyma prov i gymnasieskolan oavsett huvudman. Kontoret har utrett frågan och lämnat ett 
förslag ti l l ett system för anonyma prov där skolor skulle erbjudas att vara med i ett pilotförsök. 
Detta projekt sjösattes dock inte. 

Den 24 mars meddelade regeringen i ett pressmeddelande att man under våren 2014 tillsätter en 
utredning med fokus på att utreda genomförandet av digitaliserade nationella prov och att de rättas 
externt i så stor utsträckning som möjligt. Målet är att detta ska införas under kommande 
mandatperiod. Ett sådant förfarande anser man skulle öka kvaliteten och likvärdigheten i 
bedömningen av de nationella proven. 

Yrkanden 
Hannes Beckman (M) yrkar att att-satsen stryks och ersätts med följande att-satser: att i en 
testverksamhet inrätta ett bidrag om 20 000 kronor vardera för gymnasieskolor som under läsåret 
2014/2015 arbetar med kodade prov (med prov avses även uppsatser och liknade uppgifter för 
rättning), att såväl fristående som kommunala gymnasieskolor ska kunna söka bidraget och att fem 
skolor bland de sökande ska beviljas bidraget, att urvalet mellan sökande gymnasieskolor ska ske 
baserat på skolornas ansökning med avseende på främst omfattning (andelen kodade prov), 
huruvida gymnasieskolan arbetar med kodade nationella prov, rättningens upplägg och möjligheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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att omsätta testverksamheten i stor skala, att testverksamheten ska utvärderas med delrapportering 
inför nämndens budgetarbete inför 2015 och slutrapportering inför nämndens junisammanträde 
2014 samt att utvärderingen ska vara enkel och tydlig med liten arbetsbörda för deltagande skolor. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l Hannes Beckmans (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2014 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§109 

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och 
förtroendekänsliga poster inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
UAK 

UAN-2014-0205 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande til l Kommunrevisionen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av Kommunrevisionen ombetts att yttra sig om 
åtgärder utifrån revisionens granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster 
inom kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK). 
Kommunrevisionen konstaterar att kontoret brister i att anmäla delegationsbeslut kring 
anställningar och konferenser till barn- och ungdomsnämnden på särskild delegationslista. Mot 
bakgrand av konstaterade brister förutsätter nämnden att kontoret ser ti l l att det finns en god 
kännedom om delegationsordningen och återrapportering av delegation bland alla som har 
delegation. Därutöver bevakar nämnden löpande arbetsgivarfrågor vid en stående punkt på 
nämndens arbetsutskott. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 
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§110 

Val av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
UAN-2014-0269 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Hannes Beckman (M) som ersättare i nämndens individutskott. 

Sammanfattning 
Inger Söderberg (M) har avsagt sig sina uppdrag i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
Vakans har därmed uppstått i individutskottet. 

§ 111 

Val av representanter i kommunens råd 
UAN-2012-0653 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Madeleine Andersson (M) att representera nämnden i Lokala konsumentrådet, 

att utse Rikard Sparby (M) att representera nämnden i Dialogforum för unga med 
funktionsnedsättning, 

att utse Rikard Sparby (M) att representera nämnden i Trafiksäkerhetsrådet. 

Sammanfattning 
Inger Söderberg (M) har lämnat sina förtroendeuppdrag i utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden och sina uppdrag som kontaktpolitiker med Dialogforum för unga med funktions
nedsättning, Lokala konsumentrådet och Trafiksäkerhetsrådet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 112 

Ansökan om bidrag 2014 - Ung scenkonst för framtidens Uppsala, Scenkonst 
Uppsala 
UAN-2014-0191 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bifalla ansökan från föreningen Scenkonst Uppsala om stöd ti l l teaterprojekt Ung Scenkonst för 
framtidens Uppsala, 

att bevilja 402 000 kronor i projektbidrag ur nämndens medel för samverkanslösningar, 

att föreningen Scenkonst Uppsala till nämnden senast 2014-10-31 redovisar genomfört projekt. 

Sammanfattning 
I Uppsala finns många unga, ofta välutbildade skådespelare och scenkonstnärer. Föreningen 
Scenkonst Uppsala vil l med rubricerade projekt erbjuda unga scenkonstnärer arbetstillfällen genom 
deras medverkan i en professionell uppsättning på Reginateatern. Projektet syftar ti l l att underlätta 
unga scenkonstnärers etablering på en kulturell arbetsmarknad. Projektet syftar även ti l l att med 
uppsökande verksamhet nå nya besökargrupper som annars inte kommer i kontakt med teatern. Ett 
övergripande mål med projektet är att unga begåvningar stannar eller återvänder ti l l staden och 
därmed berikar och utvecklar kulturlivet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

Behov av stöd till sociala företag 
UAN-2014-0264 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av och förslag till stödformer och utvecklingsinsatser för sociala 
företag, 

att nämnden överlämnar ärendet ti l l kommunstyrelsen för vidare beredning, och att nämnden 
föreslår kommunstyrelsen att utarbeta policy och riktlinjer för stöd t i l l sociala företag, 

att nämnden delger socialnämnden för barn och unga och nämnden för hälsa och omsorg ärendet. 

Sammanfattning 
Nämnden fastställde 2013-03-20 "Modeller för samspelet med civila samhället". Nämnden 
tydliggör med beslutet hur den kan bygga relationer ti l l det civila samhället. Dokumentet fungerar 
som en utgångspunkt för nämndens bidragsgivning och upphandling, men också för framtida 
partnerskapslösningar. Dokumentet fungerar som utgångspunkt för nämndens fortsatta arbete med 
bidrag, stöd och annan samverkan med civila samhället. Nämnden gav 2013-03-20 § 52 kontoret i 
uppdrag att redovisa behov av stöd till sociala företag. Kontoret redovisar behov av stöd till sociala 
företag och behov av utvecklingsinsatser enskilt och i samverkan med andra myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 
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§114 

Ansökan om projektbidrag: Uppsala vision 2030 - SIU 
UAN-2014-0222 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bifalla projektansökan från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, 

att bevilja 350 000 kronor i projektbidrag för perioden 2014-06-01 til l 2015-05-31 ur nämndens 
medel för samverkanslösningar, 

att projektmedel för perioden från 2015-06-01 beviljas efter delredovisning av genomförd 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU har ti l l nämnden inkommit med 
ansökan om stöd ti l l projekt om nyanländas etablering i samhället. Projektet är en samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och SIU. Ansökan avser tre 
år från 2014-05-01 och omfattar 700 tkr per år. Efter redovisning av genomförd verksamhet tar 
nämnden ställning ti l l fortsatt projektstöd. 

Målgrupp för projektet är nyanlända och ensamkommande flyktingungdomar. Individer ur 
målgruppen rekryteras i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet ska bidra t i l l att individer ur 
målgruppen får arbete eller praktik samt introduktion och information om samhället. Målet är att 
nyanlända på egen hand, genom de kontakter och nätverk de får i projektet, ska få egen försörjning 
och själva klara kontakten med berörda myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 
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§115 

Delegationsordning 2014 
UAN-2014-0001 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i enlighet med kontorets förslag göra förändringar i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär följande ändringar av delegat: 

För beslut om lönestöd t i l l subventionerade anställningar t i l l personer i arbetsmarknadsåtgärd har 
även biträdande enhetschef vid Navet inkluderats som delegat för att effektivera administrationen 
av välfärdsjobb. 

Beslut om bidrag ti l l ideella organisationer om bidrag till arbetsmarknads- och sysselsättnings
insatser samt samverkanslösningar mot utanförskap delegeras til l arbetsutskottet. Delegationen 
gäller besluta om bidrag under 800 tkr per år för fleråriga projekt. Därutöver samt vid ärenden av 
principiell natur beslutar nämnden. Beslutet kan innefatta anvisningar om hur verksamheten ska 
följas upp/återrapporteras. Beslut om bidrag kan avse fler än ett år men kräver vid flerårigt beslut en 
redovisning av hur projektet fortlöper före utbetalning avseende år två eller därefter. Delegationen 
harmoniserar med den delegation kommunstyrelsens arbetsutskott har för samverkansmedlen. 

Beslut om start av inriktning på nationella program utöver av nämnden fattat beslut om (ersättning 
utöver av nämnden fastställt belopp utgår ej) samt beslut om att bevilja elev på riksrekryterande 
idrottsutbildning utökad utbildningstid ti l l fyra år (under förutsättning att sker senast under berörd 
elevs vårtermin i årskurs 1) delegeras til l rektor. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Uppsala 
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§116 

Val av representanter till Sävjadagen 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Sävjas kommunala samverkansgrupp arrangerar Sävjadagen tillsammans med Sävja nätverk den 
24 maj klockan 13.00-16.00. 

§117 

Extra nämndsammanträde 
UAN-2013-0459 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ett extra sammanträde den 28 augusti 
klockan 15.00. 

Sammanfattning 
Den 31 augusti 2014 ska nämndens verksamhetsplan 2015-2018 överlämnas ti l l kommunstyrelsen. 
Då utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde är den 25 september 2014 krävs ett 
extra sammanträde för att behandla verksamhetsplanen innan den skickas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2014. 

Uppsala 
• "KOMMUN 
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§ 118 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§119 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

o 

att utse Torbjörn Aronson (KD), Kenny Jonsson (C), Jan-Ake Carlsson (S) och Ulrik 
Wärnsberg (S) att delta på Regionsförbundet Uppsala läns kompetensforums vårdmöte 
den 3 juni 2014, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att delta i föreningen TRIS konferens Etableringsstöd den 
27 maj 2014, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att delta i Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL:s PRIO-dialog den 21 augusti 2014. 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudningar från Regionförbundet Uppsala län till kompetensforums vårmöte den 
3 juni, föreningen TRIS konferens Etableringsstöd den 27 maj, dialogmöte om integrationsfrågor 
27 maj samt från Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, till PRIO-dialog 
den 21 augusti. 
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§120 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2014-0026 

Mohamad Hassan (FP) aktualiserar fråga om att uppdra till kontoret att utreda möjligheten att 
erbjuda hälsofrämjande inslag i kombination med arbetsmarknadsinsatser och välfärdsjobb på 
Navet samt att återkomma med förslag på kostnad och utformning senast i september 2014. 

§121 

Presentation av Rädda barnen 

Rädda barnen presenterar resultatet av Ung Röstenkäten. Rädda barnen genomför varje år en 
enkätundersökning, Ung Röst, som vänder sig ti l l barn och unga med frågor om hur de upplevde 
sina rättigheter under föregående år. I Ung Röst 2014 deltog 25 000 barn runt om i Sverige från 
årskurserna 6, 8 och åk 1 på gymnasiet. 

I Uppsala har 636 barn blivit tillfrågade 

§122 

Drogpolitiskt program - presentation 

Den 18 december 2013 antog kommunstyrelsen drogpolitiskt program för Uppsala kommun. 
Programmet tydliggör Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning gällande alkohol, narkotiska, 
doping och tobak (ANDT). Det drogpolitiska programmet har sin utgångspunkt i socialtjänstlagen 
(SoL) och den nationella ANDT-strategin 2011-2015, och är vägledande för samtliga nämnder, 
styrelsen, förvaltningar och kommunala bolag. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp. 

Socialnämnden för barn och unga har i samverkan med nämnden för hälsa och omsorg, ansvaret att 
årligen göra en samlad värdering samt återrapportera t i l l kommunstyrelsen. 
Uppföljning ska göras av varje nämnd, styrelse eller bolag och lämnas ti l l socialnämnden för barn 
och unga. 
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Reservation i form av särskilt yttrande 
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Ärende 3.2: Delårsbokslut och helårsprognos per april 2014 

Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Helårsprognosen för nämnden per april pekar på ett underskott på -5,9 mnkr. 

Hela prognosunderskottet förklaras av resultatet för den sociala verksamheten. Socialbidraget 
med -26,7 mnkr och den bostadssociala verksamheten med -14,7 mnkr. Sammanlagt -41,5 
mnkr. Den totala kostnaden för utbetalt socialbidrag för 2014 beräknas ti l l 240 mnkr, vilket är 
5,5 mnkr högre än 2013. 

Den kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, har nu fastnat 
på en hög nivå. Från att år 2009 varit drygt 4 000 hushåll, är det nu uppe i knappt 4 300 
hushåll. 

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har ökat med tre procent, trots att riksnormen inte 
har höjts för 2014. Under april månad 2014 var det 2 400 hushåll som beviljades socialbidrag, 
vilket är fler än tidigare månader 2014. 

Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken til l försörjningsstöd. 

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på i sina prognoser. 
Gruppen arbetslösa utgörs nu till största delen av de utsatta grupperna. Till de utsatta 
grupperna på arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig 
utbildning, utrikes födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa 
grupper inte varit flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland 
de arbetslösa. V i riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad. 

Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt 
Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10 
åren. 

Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället 
för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade 
socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga 
alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa. 

1 



Vi kan konstatera att trots den låga öppna arbetslösheten i Uppsala, har den borgerliga 
majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet att kunna få 
en egen försörjning. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Jlrik Wärnsberg (s) Frida Johnsson (mp) Clemens Filliesköld (v) 
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Ärende 4.5: Motion av Rahima Ortac och Marlene Burwick (båda S) om att 
starta en kompetensförmedling i Uppsala 

I en motion föreslår Rahima Ortac och Marlene Burwick (båda S) att möjligheten att starta en 
kompetensförmedling som ett kommunalt bolag ska utredas. Detta ska ske i nära samråd med 
Arbetsföremedlingen, fackliga organisationer och det lokala näringslivet. 

V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion 
ska anses besvarad. De menar att den verksamhet som redan finns med de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna i Navet, och det som ska startas i Navet Ung, kommer att tillgodose 
motionens förslag. 

V i vill påpeka att den kommunala kompetensens enligt kommunallagen - som bland annat 
innebär att kommunen måste behandla alla lika, och att kommunen inte får stödja en enskild 
näringsidkare - innebär att den typ av verksamhet som motionen föreslår med kompetens
förmedling som en bemanningsverksamhet, inte går att bedriva i förvaltningsform. Därför bör 
ett kommunalt bolag startas för att bedriva denna verksamhet. 

Vi menar därför att motionen bör tillstyrkas. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Ulrik Wärnsberg (S) Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V) 
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Ärende 5.8: Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län 

Vi vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att ingå nämndens första 
partnerskap i och med detta ärende. 

Kommunen har efter en lång process tillsammans med den lokala ideella sektorn i kommunen 
ingått en lokal överenskommelse om hur samarbetet med den ideella sektorn ska kunna 
stärkas. Detta för att ge de ideella krafterna bättre förutsättningar att verka, och för att bättre 
kunna ta tillvara den tillgång som det ideella föreningslivet utgör i kommunen. 

Som en följd av den processen har man pekat på möjligheten att utveckla kommunens 
samarbetsformer med den ideella sektorn, mer än ytterligheterna att enbart ge rena 
verksamhetsbidrag, eller att bara upphandla verksamhet. Där har modellen med partnerskap 
lyfts fram som ett sätt att ge de ideella föreningarna mer säkra och långvariga förutsättningar 
för att kunna bedriva sin verksamhet, och bidra till att utveckla olika välfärdstjänster i 
kommunen. 

Denna tanke om partnerskap har utvecklats i ett särskilt av nämnden behandlat dokument: 
Modeller för samspelet med civila samhället. 

V i kan se många olika verksamheter och föreningar som nämnden har samarbete med, där ett 
partnerskap är mycket önskvärt och nödvändigt. V i blir dock mycket förvånade över att 
nämndens första partnerskap ingås i och med detta ärende, på ett sätt som inte står i 
överensstämmelse med nämndens eget principdokument. 

Därför yrkade vi som förstahands-yrkande att ärendet skulle återremitteras för en ny 
gemensam beredning, så att ärendet kunde bedömas utifrån ett helhetsperspektiv med den 
samlade kunskap som finns utifrån processen med den lokala överenskommelsen med den 
ideella sektorn. Då detta yrkande föll, yrkade vi i andra hand att nämnden skulle bevilja ett 
projektbidrag till Ung Företagsamhet, eftersom detta ärende inte uppfyller kraven för att 
kunna vara ett partnerskap. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V) 
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