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Uppsala
•^•KOMMUN

U T B I L D N I N G S - OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-20

Plats och tid:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00 - 16.05

Ledamöter:

Mohamad Hassan (FP), Ordförande
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande
fr o m § 56
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande
Hannes Beckman (M)
Gabriella Lange (M)
Mats Johnsson (FP)
Kenny Jonsson (C)
Klas-Herman Lundgren (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Frida Johnsson (MP)
Clemens Lilliesköld (V)

Övriga
deltagare:

Tjänstgörande
e r s a t t a r e :

Ersättare:

Madeleine Andersson (M) t.o.m.
§55
Madeleine Andersson (M) fr.o.m.
§56
Inger Söderberg (M)
Anne Lennarts son (C)
Hugo Fiévet (KD)

Lena Winterbom, uppdragschef, Johan Lindqvist, kvahtetscontroller, uppdragsstrateger: Jennie
Lindberg, Eva Hellstrand, Eva Egnell, Jan Sund, Karin Carlsson, Tobias Åström Sinisalo,
Andreas Christoffersson, Björn Bylund, Karin Reuterdahl, Märit Gunneriusson Karlström,
Tuomo Niemelä, Ida Bylund Lindman, kompetenschef, Lotta Königsson, Rektor/chef,
Marcus Bystedt, controller, Åsa Danielsson, myndighetschef, Karin de Afonseca, enhetschef

Utses att
justera:

Ulrik Wärnsberg (S)

Justeringens
plats och tid:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 24 mars 2014, klockan 16.00

Paragrafer:

42-58

.

Underskrifter

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum:

2014-03-20

Datum för
anslags uppsättande:

2014-03-25

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2014-04-15
2014-04-16

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret föx barn, ungdomen arbetsmarknad, Uppsala

Underskrift:

Lotta von Wowern, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-03-20

§42

Val av justerare och justerings tid
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den
24 mars 2014 klockan 16.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala.

§43

Fastställa föredragningslistan
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägg:
- fyllnadsval till Lokala konsumentrådet,
- yttrande till utbildningsdepartementet om medgivande att överlämna undervisning i
skolväsendet på entreprenad.

Utdragsbestyrkande
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§44
o

Kommunrevisionen: Återrapportering av kommunrevisionens insatser under
2012 för att i förebyggande syfte begränsa risken för korruption och
oegentligheter i kommunen
UAN-2013-0134
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt upprättat förslag,
att i de riskbedömningar som genomförs som underlag till 2015 års plan för intern kontroll,
uppmärksamma eventuell förekomst av korruption och andra oegentligheter,
att i 2015 års plan för intern kontroll ange förebyggande insatser i anslutning till varje
kontrollmoment.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har blivit ombedd av kommunrevisionen att informera
om åtgärder som nämnden vidtagit eller planerat att vidta utifrån kommunrevisionens fördjupade
granskning av kommunens förebyggande arbete att begränsa risken för korruption och oegentligheter.
I yttrandet lyfter nämnden fram att riskbedömningar och intern kontroll inom nämndens ansvarsområden har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Detta har medfört att förutsättningarna att
upptäcka och förebygga fel och oegentligheter har förbättrats. Nämnden - i likhet med kommunrevisionen - lyfter fram att det finns ett behov av åtgärder på kommunövergripande nivå för att
förebygga och upptäcka fel och brister, exempelvis när det gäller riktlinjer samt metodstöd för
riskanalys och kontroller.
Yrkanden
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att andra att-satsen ändras till att lyda: att i
de riskbedömningar som genomförs som underlag till 2015 års plan för intern kontroll, uppmärksamma eventuell förekomst av korruption och andra oegentligheter
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014.

Jl.isterandes sign

Utdragsbestyrkande
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§45

Program för Södra Åstråket - SAMRÅD
UAN-2013-0641
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att som svar på program för Södra Åstråket, Uppsala kommun, till plan- och byggnadsnämnden
avge upprättat förslag till yttrande innebärande att nämnden ser positivt på förslaget.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig
över rubricerat program.
Programmet innebär i korthet att visa kommunens viljeriktning och mål för en utveckling för Södra
Åstråket. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på programförslaget, som vid ett
förverkligande tillför nya samt förstärkta värden för kommunens invånare och besökare i alla åldrar.
Nämnden ser även positivt på att förslaget, som vid ett förverkligande kan leda till fler sysselsättningstillfällen och därmed ökad egenförsörjning. Barn- och ungdomsperspektivet bör förtydligas. Ytor för ungdomar bör lyftas fram i programmet. Platser som inbjuder till möten mellan alla
åldrar bör utvecklas inom området. Lundellska skolan inklusive idrottshall bör beaktas som en
resurs inom ramen för arbetet med Södra Åstråket och omgivande områden.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§46

Verksamhetsberättelse 2013
UAN-2014-0109
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att i enlighet med förslag godkänna nämndens Verksamhetsberättelse för 2013,
att överlämna Verksamhetsberättelse 2013 till kommunstyrelsen.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Klas-Herman Lundgren (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 arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering,
bostadsförsörjning till nyanlända flyktingar, försörjning i vissa fall samt mottagning och
introduktion till flyktingar som inte har rätt till etableringsplan och etableringsinsatser via
Arbetsförmedlingen. Nämndens ansvar omfattar försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till
livsföring i övrigt, boende till vissa grupper, aktiverande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt arbetsrehabilitering och sysselsättning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett överskott på närmare 7,5 miljoner kronor för
2013. Den stora resultatförbättringen för nämnden totalt jämfört med föregående år beror framförallt på att nämnden prioriterat och genomfört besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans:
samtliga nämndens verksamhetsområden redovisar ett bättre resultat än förra året.
Yrkanden
Kenny Jonsson (C) yrkar tillägg i Verksamhetsberättelsen under 6.0 Inledning på sidan 2 (38) i
andra stycket: Det underkott som under flera år gällt för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
har således också kunnat nedbringats under 2013 men det krävs fortsatt kraftiga insatser för att
ytterligare begränsa kostnaderna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kenny Jonssons (C) yrkande och finner bifall.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014.

. usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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§47

Ekonomi 2014
UAN-2014-0137
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och
med februari 2014 med 7 734 tkr, vilket är 9 521 tkr över budget. Resultatet för motsvarande period
föregående år visade 13 221 tkr. Utfallet för perioden ligger över förväntat resultat jämfört med
budget, men för många siffror är preliminära för att kunna dra några långtgående slutsatser om
nämndens resultat i stort.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2014.

Utdragsbestyrkande
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§48

Fyllnadsval till Lokala konsumentrådet
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Jan-Åke Carlsson (S) att representera nämnden i Lokala konsumentrådet.
Sammanfattning
Ledamoten Irene Söderhäll (S) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och det har därmed uppstått en vakans i Lokala konsumentrådet.

Utdragsbestyrkande
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§49

Internavtal 2014 Styrelsen för vård och bildning: Alkohol- och
drogförebyggande insatser till gymnasieskolans elever
UAN-2014-0105
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna internt avtal med Styrelsen för vård och bildning (SVB) gällande alkohol- och
drogförerbyggande insatser till gymnasieelever enligt förslag,
att kostnaden 1 100 tkr belastar posten "Ofördelade medel" med 500 tkr och posten
Ungdomsteamet med 600 tkr i nämndens budget för gymnasieskolan 2014.
Sammanfattning
Ungdomsteamet arbetar med alkohol- och drogförebyggande insatser för barn och unga.
Ungdomsteamets verksamhet för gymnasieskolan har tidigare reglerats i socialnämnden för barnoch ungas avtal med Styrelsen för vård och bildning. För 2014 beslutar nämnden att teckna avtal
direkt med SVB och belasta posten "Ofördelade medel" med 500 tkr utöver redan budgeterade
anslag.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014.

Utdragsbestyrkande
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50

Uppföljning av gymnasiesärskola i Uppsala kommun
UAN-2014-0097
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att delge informationen till samtliga gymnasiesärskolor i Uppsala kommun samt
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Rapporten redovisar uppföljningen av pedagogisk verksamhet med fokus på grund- och
gymnasiesärskolan som genomförts av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 2013.
Syftet med uppföljningen är att ge verksamheterna verktyg för utveckling, att ge nämnderna
förbättrade beslutsunderlag.
Rapporten bygger på intervjuer med särskoleelever grundsärskolans årskurs 6-9 samt gymnasiesärskolans årskurs 1-4 och behandlar två områden: systematiskt kvalitetsarbete samt arbetet för
likabehandling och mot kränkande behandling. Intervjuerna genomfördes gruppvis, där eleverna
fick svara på frågor som rörde de behandlade områdena.
B eslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014.

Justerandes sign
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§51

Utbildning för ungdomar utan gymnasieexamen
UAN-2014-0090
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utöka vuxenutbildningens resurser för utbildning inom komvux med 2 500 tkr i budget 2014 att
tas ur nämndens ofördelade resurser för gymnasieskolan,
att fastställa riktlinjer för urval vid konkurrens om platser inom komvux enligt kontorets förslag,
att uppdra till kontoret att under hösten 2014 återkomma med en avrapportering av antagningsläget
till komvux,
att avge skrivelse till rektor vid gymnasieskola i Uppsala enligt kontorets förslag.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2013-11-11, § 270 att ingen ersättning ska utgå
för förlängd utbildning i gymnasieskolan, utöver tre år. Beslutet avsåg ersättning till huvudman för
förlängd utbildning inom gymnasieskolan, inte elevs rätt att erhålla förlängd utbildning. Elevs
omgång av hel årskurs, enligt gymnasieförordningen 9 kap 1 § st. 3, berättigar dock till ersättning.
Elevens rätt till omgång av kurs i övrigt regleras i gymnasieförordningen 9 kap. 1 § st. 1 och 2, § 2
och § 3. Elev som har underkänt på kurs, det vill säga inte har fått lägst betyget E, har rätt att gå om
kursen en gång. Rätt till omgång utöver detta beslutas av rektor, dock att det krävs särskilda skäl.
Elev har också rätt att inom ramen för komvux läsa in behörighetsämnen för allmän behörighet till
högskola och fortsatt söka till högskolan inom samma ansökningsgrupp som sökande från
gymnasieskola, om eleven har gymnasieexamen från ett yrkesprogram. För elever som detta år och
nästa år går årskurs 3 har nämnden dessutom öppnat möjligheten att läsa in vissa kurser för särskild
behörighet via utökat program inom ramen för 3 år inom påbörjat yrkesprogram.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§52

Modeller för samspelet med det civila samhället
UAN-2013-0470
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället ska gälla som utgångspunkt för
nämndens riktlinjer kring föreningsbidrag, partnerskap och upphandling,
att sända dokumentet till barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga,
kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg
och kommunstyrelsen för kännedom,
att ge kontoret i uppdrag att utarbeta mål och riktlinjer för nämndens stöd till ideella organisationer
inom verksamhetsområdet arbetsmarknad och sysselsättning,
att ge kontoret i uppdrag att revidera mål och riktlinjer för samverkanslösningar med ideella
organisationer,
att ge kontoret i uppdrag att redovisa behov av stöd till arbetsintegrerande sociala företag.
Sammanfattning
Med Modeller för samspelet med civila samhället vill nämnden tydliggöra hur den kan bygga
relationer till det civila samhället. Dokumentet fungerar som en utgångspunkt för nämndens
bidragsgivning och upphandling, men också för framtida partnerskapslösningar. Dokumentet har
varit föremål för en hearing med företrädare för det civila samhället, som också har fått möjlighet
att komma med skriftliga synpunkter genom en remiss. De synpunkter som har kommit in är
entydigt positiva till dokumentet. Dokumentet fungerar som utgångspunkt för nämndens fortsatta
arbete med bidrag, stöd och annan samverkan med civila samhället.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§53

Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga om barnfamiljer bland
socialbidragshushållen
UAN-2014-0087
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att den av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserade frågan angående redovisning av förändringar i andel
barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är besvarad.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde 20 februari aktualiserade Ulrik Wärnsberg (S) fråga till nämnden om
barnfamiljer bland socialbidragshushållen. Ulrik Wärnsberg aktualiserar frågan med anledning av
uppgifter i media om färre barn i socialbidragshushåll och vill att nämnden får en redogörelse över
hur andelen och antalet barnfamiljer bland socialbidragshushållen har förändrats över tid, och skälet
till att barnfamiljer lämnar socialbidragsberoendet.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014.

Jpsterandes sign

Utdragsbestyrkande
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§54

Arbetsmarknadsdepartementet: Yrkesintroduktionsanställning
UAN-2014-0059
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att uppdra till kontoret att i Navets arbete även inkludera yrkesintroduktion som ett stöd för att öka
ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden,
att nämnden hemställer att kommunstyrelsen uppmanar nämnder, bolag och produktionsförvaltningar att anställa ungdomar inom ramen för yrkesintroduktion.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut information till samtliga ordföranden i kommunstyrelser, landtingsstyrelser och regionsstyrelser med anledning av det nya stödet för yrkesintroduktions anställningar, så kallade YA-jobb. I korthet innebär yrkesintroduktionsanställning
en anställning som kombinerar arbete med handledning och utbildning. Med det nya stödet kan
arbetsgivare som anställer unga, 15-24 år, på basis av yrkesintroduktionsavtal få ekonomiskt stöd
till anställning och handledning.
Yrkanden
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att andra att-satsen ändras att lyda: att
nämnden hemställer att kommunstyrelsen uppmanar nämnder, bolag och produktionsförvaltningar
att anställa ungdomar inom ramen för yrkesintroduktion.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2014.

fusterandes sign
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§55

Uppföljning av ekonomiskt bistånd och Navet februari 2014
UAN-2014-0066
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen,
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker till beviljat
ekonomiskt bistånd per februari presenteras.
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger totalt för januari och februari på 10,2
procent över vad som är budgeterat men utfallet för januari till februari är lägre än för samma
period 2013, cirka 4 procent. Kostnaderna för utbetalt socialbidrag för januari och februari 2014 är
14 procent över budget och utfallet är ungefär lika som utfallet för samma period 2013.
Kostnaderna för socialbidrag flykting är 25 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 37
procent lägre jämfört med perioden januari och februari 2013.
Det totala antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre i februari 2014 jämfört
med januari 2014. Jämfört med motsvarande månad 2013 (februari) är det färre hushåll (2311) i
februari 2014 som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2014.

Utdragsbestyrkande
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§56

Anmälningsärenden
UAN-2014-0023
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden.

§57

Rapporter
UAN-2014-0025
Kenny Jonsson (C) rapporterar från programråd Bygg- och anläggning på Bolandskolan, Ulrik
Wärnsberg (S) från Barn- och fritidsprogrammet på Katedralgymnasiet och Inger Söderberg (M)
från VVS- och fastighetsprogrammet på Fyrisskolan.

Utdragsbestyrkande
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§58

Yttrande till utbildningsdepartementet: Komplettering till ansökan om
medgivande att överlämna undervisning i skolväsendet på entreprenad
UAN-2013-0265
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att till regeringen, utbildningsdepartementet insända upprättat förslag till komplettering till
ansökan om medgivande att överlämna undervisning i skolväsendet på entreprenad.
Sammanfattning
Nämnden ansökte 26 november 2013 hos regeringen om medgivande att sluta avtal med Upplands
idrottsförbund om att överlämna undervisning inom kommunens riksidrottsgymnasium i vissa
kurser i ämnena specialidrott, idrott och hälsa, träningslära och pedagogik på entreprenad.
Regeringen har i en begäran daterad 7 mars 2014, bett kommunen att komplettera ansökan med att
redovisa svar på ställda frågor.

Utdragsbestyrkande

Reservation i form av särskilt yttrande
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Ärende 3.3: Verksamhetsberättelse för 2013
För Verksamhetsberättelse 2013 vill vi anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt
yttrande.
Till en i övrigt välskriven verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet 2013, vill vi göra
följande påpekanden.
Vi konstaterar att det fortfarande pågår en rättslig prövning av lagligheten av de
upphandlingar enligt tjänstekoncession av arbetsmarknadsinsatser och SFI, vilka omnämns
som innovationsupphandlingar i verksamhetsberättelsen. Dels under den sammanfattande
inledningen, dels som viktiga händelser under respektive avsnitt 6.4 Pedagogisk verksamhet,
Vuxenutbildning samt 6.6 Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknads- och
sysselsättningsinsatser.
Under avsnittet 6.4 Pedagogisk verksamhet, Gymnasieskola och gymnasiesärskola framhålls
att inför 2014 görs en uppräkning av programersättningen med 3,8 procent i snitt. Detta för att
göra möjligt för en tänkt höjning av lärarlöner.
V i vill påpeka att 3,8 procent är ett genomsnitt av uppräkningen av samtliga programs
ersättningar. Bakom detta ligger en kraftig höjning för ett fåtal program, bland annat till 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 procent. Kostnadsökningar för 2014 bedömer Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL till att vara 2,3 procent 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.
Slutligen noterar vi att av de 5 miljoner kronor som budgeterats som samverkansmedel för
samverkan med ideella sektorn för att bryta utanförskap, har inga medel använts under året.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi anföra reservation i ärendet i form av särskilt yttrande.
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