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Utbildningsnämnden

Utbildning för elever i behov av stöd i sociala sammanhang, förändrad
organisation
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar enligt förslag i bilaga
vad gäller undervisning för elever som behöver stöd i sociala sammanhang.
att säga upp nuvarande överenskommelse med socialnämnden avseende Ekeby verkstad från
och med 1 juli 2017.
Ärende
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Ekeby verkstad undervisar elever på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ.
Verksamheten drivs av Uppsala kommuns socialförvaltning i samarbete med Uvengymnasiet.
Målgruppen är ungdomar som har ett dokumenterat behov av att studera i en mindre grupp och
som behöver stöd i sociala sammanhang. Personalen på Ekeby verkstad har kompetens för att
arbeta med social problematik och samarbetar med föräldrar och andra instanser/myndigheter.
I bilaga redovisas förslag till förändrad organisation avseende utbildning för elever i behov av
stöd i sociala sammanhang.
Inom gymnasieskolan erbjuds idag, i Uven-Villa Lugnets regi, inkluderande verksamhet där man
arbetar motivationshöj ande genom att kombinera teoretiska studier med estetiskt/ praktiskt
verksamhet. Den utbildning som bedrivs i Ekeby verkstad kommer att från hösten 2017 att kunna
rymmas inom ramen för Uven-Villa Lugnets verksamhet.
Utbildningsnämnden föreslås därför besluta att säga upp överenskommelsen med
socialnämnden avseende verksamheten vid Ekeby verkstad.
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Konsekvenser för barn/elever
Gymnasieskolan har ett ansvar att erbjuda utbildning som anpassas utifrån elevers olika
stödbehov. Eftersom eleverna går vid Ekeby verkstad ett läsår kommer ingen elev att behöva bryta
upp från en pågående verksamhet. De elever som tillhör målgruppen kommer framöver att kunna
få utbildning och stöd inom ramen för Uven-Villa Lugnet. I och med ett upparbetat samarbete
mellan elevhälsan och socialförvaltningen säkerställs att det finns tillgång till bred kompetens vid
utformningen av stödet till eleverna.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsnämndens kostnader minskar med 1 550 tkr.
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Utbildningsnämnden

Förslag till förändrad organisation för elever i behov av stöd i
sociala sammanhang
Bakgrund

Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare
politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till
prioriterade aktiviteter.
Ekeby verkstad undervisar elever på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ.
Verksamheten drivs av Uppsala kommuns socialförvaltning i samarbete med Uvengymnasiet.
Målgruppen är ungdomar som har ett dokumenterat behov av att studera i en mindre grupp och
som behöver stöd i sociala sammanhang Personalen på Ekeby verkstad har kompetens för att
arbeta med social problematik och samarbetar med föräldrar och andra instanser/myndigheter.
Nuvarande organisation och kostnader

Utbildningsnämnden bidrar till verksamheten Ekeby verkstad med 1,4 teorilärare i
grundskoleämnen, 1,0 instruktör/träslöjdslärare samt ersättning för vissa driftskostnader. Vid sidan
av detta bidrar Uvengymnasiet med resurser i forn' av lärare i övningsämnen, elevhälsa samt
studie- och yrkesvägledare. Rektor för Uvengymnasiet är också ansvarig rektor för utbildningen
på Ekeby verkstad. År 2016 avsätter utbildningsnämnden 1 550 tkr till verksamheten på Ekeby
verkstad.
Socialnämnden finansierar personal med beteendevetenskaplig kompetens, föreståndare och
lokalhyra. Ekeby verkstad tar emot nio elever som oftast går enbart sitt första gymnasieår vid
enheten. De senaste åren har alla platserna använts. Om det finns fler elever som behöver den här
typen av undervisning så ordnas alternativ inom Uvengymnasiet.
Förslag till förändring

Verksamheten vid Ekeby verkstad leds av socialförvaltningen och har sin tyngdpunkt i att ge
ungdomarna stöd i sin sociala utveckling Utbildningsförvaltningen bedömer, bland annat med
stöd av forskning, att stöd till elever så långt som möjligt bör ges till elever inom ramen för en
skolas ordinarie verksamhet. Så sker också idag för de elever som har behov av stöd i socialt
sammanhang men som inte får plats vid Ekeby verkstad.
Inom gymnasieskolan erbjuds idag, i Uven-Villa Lugnets regi, inkluderande verksamhet där man
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arbetar motivationshöj ande genom att kombinera teoretiska studier med estetiskt/ praktiskt
verksamhet. Den utbildning som bedrivs i Ekeby verkstad kommer att från hösten 2017 att kunna
rymmas inom ramen för Uven-Villa Lugnets verksamhet.
Utbildningsförvaltningen kommer att tillsammans med socialförvaltningen utveckla
samarbetsformerna så att insatser kring eleven kommer till stånd ute på skolorna och kan komma
fler elever till godo. Ett starkare samarbete mellan socialtjänsten och elevhälsan möjliggör en
systematisk uppföljning för fler elever och breddar kompetensen i elevhälsans främjande och
förebyggande arbete.
Utbildningsnämnden föreslås därför besluta att säga upp överenskommelsen med socialnämnden
avseende verksamheten vid Ekeby verkstad.
Konsekvenser för barn/elever

Gymnasieskolan har ett ansvar att erbjuda utbildning som anpassas utifrån elevers olika
stödbehov. Eftersom eleverna går vid Ekeby verkstad ett läsår kommer ingen elev att behöva bryta
upp från en pågående verksamhet. De elever som tillhör målgruppen kommer framöver att kunna
få utbildning och stöd inom ramen för Uven-Villa Lugnet. I och med ett upparbetat samarbete
mellan elevhälsan och socialförvaltningen säkerställs att det finns tillgång till bred kompetens vid
utformningen av stödet till eleverna.
Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämndens kostnader minskar med 1 550 tkr.
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