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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala 08:30-13:00

Plats och tid:
Ledamöter:

Övriga
deltagare:

Utses att
justera:

2013-05-23

Mohamad Hassan (FP), ordförande
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande
t.o.m. § 133
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande
Hannes Beckman (M) t.o.m. § 129
Gabriella Lange (M) t.o.m. § 133
Mats Johnsson (FP)
Kenny Jonsson (C)
Irene Söderhäll (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Frida Johnsson (MP) t.o.m. § 129
Clemens Lilliesköld (V) t.o.m. § 133

Tjänstgörande
ersättare:

Tekle Embaye (S) t o m § 108,
fr.o.m. § 130
Madeleine Andersson (M)
fr.o.m. § 130

Ersättare:

Anne Lennartsson (C)
Madeleine Andersson (M) t.o.m.
§ 129
Tekle Embaye (S) § 109 - § 129
Inger Söderberg (M) t.o.m § 121

Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, Lena Töth, ekonom,
strateger: Leif Wiklund, Björn Bylund, Nasser Ghazi, Astrid Nyström, Eva Egnell, Lena
Hjalmarsson-Berg, Karin Carlsson, Tobias Åström-Sinisalo, Christer Öjdeby, Andreas
Christoffersson, Jan Sund, verksamhetschef, Åsa Danielsson, myndighetschef, Tuomo Niemelä,
controller

Ulrik Wärnsberg (S)

Justeringens
plats och tid:

Paragrafer:

107-134

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 28 maj 2013, klockan 16:00

Underskrifter:
Ulrik Wärnsberg (S), justerare

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum:

2013-05-23

Datum för
anslags uppsättande:

2013-05-29

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2013-06-19
2013-06-20

Förvaringsplats
för protokollet:

Kontoret för barn, ungdorrvoch arbetsmarknad, Uppsala

Underskrift:

Lotta von Wowern, sekreterare
Justerandes sign
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§107

Val av justerare och justerings tid
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den
28 maj 2013, klockan 16:00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala.

§108

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändringar:
- tillägg anmälan av särskild aktivitet i partigrupp FP, M , C, KD
- tillägg Inbjudan från Regionförbundet till Kompetensforums vårmöte 2013
- utgår Insatser för unga arbetslösa i Uppsala kommun

Justerandes sign
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§109

Motion av Liza Boethius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning
i kommunal verksamhet
UAN-2013-0203
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att som svar på motion av Liza Boethius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i
kommunal verksamhet till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande innebärande
att motionen föreslås avslås.
Reservationer
o

Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Ake Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens
Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över
motion väckt av Liza Boethius (V), om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal
verksamhet. Motionären yrkar att kommunen har som mål att 1,5 procent av de anställda i
kommunen skall vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning.
Motionären föreslår att Uppsala kommun, som den största arbetsgivaren i kommunen, kan föregå
med gott exempel och anställa personer med funktionsnedsättning. Ett mål yrkas om att 1,5 procent
av de anställda i kommunen skall vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning. Nämnden
anser att eftersom kommunens arbetsgivarpolicy tydligt uttrycker "likabehandling" vid rekrytering
behövs inget mål om att en viss procentsats anställda ska vara personer med funktionsnedsättning.
Det är den sökandes kvalifikationer och kompetens som ska avgöra om en person anställs.
Nämnden föreslår att motionen ska avslås mot bakgrund av den av kommunfullmäktige beslutade
arbetsgivarpolicyn.
Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Frida Johnsson (MP) och Clemens Lilliesköld (V) att
motionen ska bifallas.
Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande samt yrkar vidare med stöd
av övriga nämnden tillägg i mitten av sista meningen i yttrandet "för sin del".
Beslutsgång
Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande mot Mohamad Hassans (FP) avslagsyrkande och
finner bifall till eget yrkande.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2013.
Justerandes sign
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§ 110

Remiss: Förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun
UAN-2013-0144
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att som svar på remiss om förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kornmun till
kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över
förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun.
Uppsala kommuns viljeinriktning är att öka andelen cykelresor, att Uppsala ska uppfattas som en
stad för cyklister, att det ska vara tryggt, säkert och bekvämt samt snabbt att cykla. Målgrupperna är
förvärvsarbetande, studenter, barn och skolungdom. Nämnden ser mycket positivt på viljeinriktningen i policyn samt de i riktlinjerna utvalda målgrupperna. Att underlätta för cykeltrafiken ligger
helt i linje med nämndens ledstjärna hög kvalitet och ett hållbart samhälle. Avgörande hur väl
policyn och riktlinjerna faller ut tros bli hur dess konlcretiseras i den efterföljande handlingsplanen
samt tidsperspektivet på genomförandet.
Yrkanden
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden, att sista stycket i yttrandet ska utgå.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2013.
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§111

Sammanträdestider 2013
UAN-2012-0407
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att nämndens arbetsutskott sammanträder klockan 15.00 den 3 september, 1 oktober, 5 november
och 3 december 2013.
Sammanfattning
Nämndens arbetsutskott har under våren 2013 börjat klockan 08.30. För att underlätta för ledamöter
att delta på sammanträdena flyttas tiden till klockan 15.00 under hösten 2013.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2013.
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§112

Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa
UAN-2013-0204
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag och därmed förklara motionen besvarad.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (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 Kristin Lilieqvist (MP) om ökad
anställning av långtidsarbetslösa.
I arbetsmarknadspolitiskt program, som antogs av kommunfullmäktige 2010, anges kommunens
ansvar i dessa frågor. Bolag, nämnder och styrelser samt övrig kommun-finansierad verksamhet ska
ta emot en praktikant per 30 medarbetare. I och med utformningen av det nya Navet så kommer
arbetet med att aktivt söka dessa platser att utvecklas och intensifieras. Uppdraget är att skapa så
kallade välfärdsjobb, en anställning under ett års tid, som ska hjälpa individer som står utanför
arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Under anställningen ska även individen erbjudas möjlighet
till utbildning och stöttas i att ta sig vidare till en tillsvidareanställning.
Yrkanden
Frida Johnsson (MP) yrkar, med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V), att
motionen ska bifallas.
Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande och bifall till kontorets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Frida Johnssons (MP) yrkande mot Mohamad Hassans (FP) yrkande och finner
bifall till eget yrkande.
B eslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2013.
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§113

Delegationsordning 2013
UAN-2013-0004
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anta kontorets förslag till revidering av nämndens delegationsordning.
Sammanfattning
Revideringar i delegationsordningen har gjorts i avsnitten Kommunal vuxenutbildning, särvux,
svenska för invandrare (sfi) - skolagen och förordningar samt Myndighetsutövning inom
Socialtjänsten - Socialbidrag och Myndigheten för boendesamordning.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2013.

Justerandes sign

A

Utdragsbestyrkande

8(28)

UppSdld
"KOMMUN

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-05-23

§114

Helårsprognos och periodbokslut per april 2013
UAN-2013-0278
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april 2013 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden,
att helårsprognos -34 003 tkr, per april 2013 förutsätter att ofördelade medel 26 983 tkr
tas i anspråk till försörjningsstöd 22 983 tkr och 4 000 tkr till gymnasieskolan,
att överlämna periodbokslut och prognos per april 2013 till kommunstyrelsen.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens
Lilliesköld (V) reserverar sig i särskilt yttrande enligt bilaga 3.
Sammanfattning
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till april
med 7 337 tkr.
Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 87 tkr,
Konsument -146 tkr, Fritid och kultur 0 tkr, Gymnasieskola 4 050 tkr, Gymnasiesärskola
2 276 tkr, Vuxenutbildning -6 371 tkr, Försörjnings stöd -17 432, Flyktingmottagande 1 997 tkr,
Arbetsmarknadsåtgärder 8 203 tkr.
Helårprognosen för nämnden totalt visar ett negativt resultat med -34 003 tkr. Nämndens
prognostiserade underskott jämfört med budget finns inom försörjningsstöd -55 584 tkr,
Kostnaderna för försörjningsstöd har sin grund i myndighetsutövning. Nämnden strävar efter att
med hjälp av stödjande och rehabiliterande insatser minska behovet av försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2013.
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§115

Val av representant i kommunens råd
UAN-2012-0653
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att utse Mats Johnsson (FP) att efterträda Maria Weimer (FP) som nämndens representant i Lokala
konsumentrådet och Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU).
Sammanfattning
När Maria Weimer (FP) lämnade sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden uppstod vakans av
nämndens representation i Lokala konsumentrådet och i Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar (SIU).
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2013.
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§116

Skrivelse till kommunstyrelsen om tillhandahållandeprocessen
UAN-2013-0310
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för beslut i frågan om ansvarig nämnd för
bostadssocial verksamhet samt
att skrivelsen lämnas till styrgruppen för bostadsociala frågor för kännedom.
Sammanfattning
Styrgruppen för bostadssociala frågor diskuterade vid sitt möte den 2 april 2013 svårigheterna med
planering och beställning av bostäder till de målgrupper som Myndigheten för bo stads samordningen ansvarar för. En av svårigheterna ligger i hur tillhandahållandeprocessen fungerar och där
myndighet och kontor upplever en otydlighet i hur processen ska fungera efter att ansvaret övergått
till kommunstyrelsen. En annan försvårande faktor som tas upp för diskussion är i vilken mån det
kan finnas ett politiskt mandat för en nämnd att göra beställningar som ekonomiskt drabbar en
annan nämnd.
Styrgruppen för bostadssociala frågor föreslog att kommunsstyrelsen ska tillskrivas angående
problematiken och uppmana kommunstyrelsen att ta ställning till ansvarsfrågan.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2013.
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§117

Remiss: Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun
UAN-2013-0145
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att som svar på remiss om policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun till kommunstyrelsen avge upprättat förslag till yttrande.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över
remiss om policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun.
Policyn för parkering ska verka för att uppnå en attraktivare stad, minska biltrafikens miljöpåverkan, skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag, effektiviserad markanvändning samt bidra till en fortsatt stark centrumhandel. Nämnden ser mycket positivt på att
policyn och riktlinjerna för parkering uppmärksammar ungdomars och icke bilburnas situation och
behov, sysselsättningsaspekten av en blomstrande centrumhandel samt hållbar-hetsaspekten genom
minskad klimat- och miljöpåverkan. Policyn och riktlinjerna ligger helt i linje med nämndens
ledstjärna hög kvalitet och ett hållbart samhälle. Avgörande tros bli hur policyn och riktlinjerna
konkretiseras i den efterföljande handlingsplanen samt tidsperspektivet för genomförandet.
Yrkanden
Hannes Beckman (M) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ta bort "exempelvis" och " i så stor
utsträckning" i yttrandet andra stycket, första meningen. Tredje stycket ska strykas. Tillägg nytt
stycke "En fungerande infrastruktur i hela staden är viktig för sysselsättningen. Nämnden ser
positivt på informationssystem som bidrar till att människor snabbt kan hitta ledig parkering, vilket
sparar både miljö och tid. Det är viktigt att implementering av policy och riktlinjer sker strategiskt
så att en fungerande helhet upprätthålls."
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2013.
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§118

Av ledamöterna aktualiserade frågor: Barnperspektiv vid sommaruppehåll för
SFI-studerande
UAN-2013-0263
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ge kontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer för sommaruppehåll för sfi-deltagare som uppbär
försörjningsstöd.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 18 april 2013 väckte Ulrik Wärnsberg (S) fråga om att studerande
inom vuxenutbildningen svenska för invandrare, SFI, som uppbär socialbidrag, inte får sommaruppehåll från studierna och hur det påverkar barnen, om de måste tillbringa hela sommarlovet på
fritids.
Kontoret svarade att individuella bedömningar görs och att de elever som haft socialbidrag under en
längre tid får sommaruppehåll och att kontoret skulle återkomma till nämndens sammanträde i maj
med utförligare information.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskri velse den 2 maj 2013.
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§119

Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt
UAN-2013-0132
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att med hänsyn till att informationen till deltagarna om att sfi-undervisningen från och med 2013
ska pågå utan avbrott under hela året har lämnats så sent under terminen att flera redan planerat
för ett uppehåll, ska en individuell bedömning ske om familjen inte har haft möjlighet att ändra
sin sommarplanering. Bistånd ska kunna beviljas utifrån sedvanlig beräkning i dessa fall,
att anta reviderat förslag till tillägg av riktlinjer för försörjningsstöd.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Clemens Lilliesköld (V)
reserverar sig enligt bilaga 4.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har uppdragit till kontoret att ta fram
förslag på revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
avseende rätten till ledighet under sommaruppehållet för föräldrar som deltar i svenska för
invandrare (sfi). Förslaget innebär att deltagare i sfi-utbildning, som har barn, kan beviljas två
veckors ledighet under sommaren med bibehållet försörjningsstöd, under förutsättning att vissa
kriterier är uppfyllda.
Kontoret föreslår med stöd av nämnden, att ytterligare en att-sats ska läggas till: "att med hänsyn till
att informationen till deltagarna om att sfi-undervisningen från och med 2013 ska pågå utan avbrott
under hela året har lämnats så sent under terminen att flera redan planerat för ett uppehåll, ska en
individuell bedömning ske om familjen inte har haft möjlighet att ändra sin sommarplanering.
Bistånd ska kunna beviljas utifrån sedvanlig beräkning i dessa fall."
Yrkanden
Frida Johnsson (MP) yrkar med stöd av Mohamad Hassan (FP) att ensamföräldrar ska beviljas fyra
veckor ledigt på sommaren och familjer med två föräldrar ska de beviljas två veckors ledigt vardera
så barnen kan få fyra veckor ledigt under sommaren.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Clemens Lillesköld (V) att alla barnfamiljer ska beviljas
upp till fyra veckors ledigt på sommaren.
Därutöver yrkar Mohamad Hassan (FP) med stöd av övriga nämnden att punkt 2 under rubriken
Frånvaro under sommarperioden i riktlinjerna ska utgå och att punkt 3 är oförändrad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner bifall till Frida Johnssons (MP) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Ja röst för Frida Johnssons (MP) yrkande och Nej röst för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande.
Torbjörn Aronson (KD), Hannes Beckman (M), Gabriella Lange (M), Mats Johnsson (FP), Kenny
Jonsson (C), Frida Johnsson (MP) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Irene
Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Clemens Lilliesköld (V) röstar nej.
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Frida Johnssons (MP) yrkande.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2013.
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§120

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013
UAN-2013-0092
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna rapporterna 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 april presenteras. Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger
första tertialet 2013 32,3 procent över vad som är budgeterat och på något lägre utfall jämfört med
motsvarande period 2012, 0,18%.
Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är för 2013 40,9 procent över budget, med de preliminära
siffrorna för april och utfallet är 1,91% högre än för första tertialet 2012. Kostnaderna för socialbidrag flykting är 22,6 procent under vad som är budgeterat och utfallet är 2,37 procent över utfallet
för motsvarande period 2012.
Det totala antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd är högre i april 2013 jämfört med mars
2013. Jämfört med motsvarande period 2011 och 2012 (april) är det fler hushåll (2 534) i april 2013
som beviljades ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. 2011 beviljades ekonomiskt bistånd till
2 450 hushåll och i april 2012 var motsvarande antal hushåll 2 438.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2013.
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§121

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet Uppsala
Kontoret lämnar muntlig information om försörjningsstödsenheterna inom Socialtjänst Socialbidrag samt verksamheten Navet Uppsala.

§122

Av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserad fråga om nämndens underskott för
kostnaderna för socialbidrag
UAN-2013-0211
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att en kartläggning av långvarigt biståndsmottagande hos personer med psykisk
funktionsnedsättning genomförs för att identifiera behovet av insatser,
att en kartläggning görs över bostadskostnadernas andel av utbetalt socialbidrag samt
att anse den av Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserade frågan besvarad.
Sammanfattning
Ulrik Wärnsberg (S) har aktualiserat en fråga om nämndens underskott för kostnaderna för
socialbidrag. Nämnden redovisar ett negativt resultat för försörjningsstöd och bostadssocial
verksamhet på - 66 500 tkr för 2012. Nämnden gav kontoret i uppdrag att komma med förslag på
ändring av riktlinjerna för försörjningsstöd för att kunna minska kostnaderna.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2013.
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§123

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska
program
UAN-2013-0093
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen,
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 presenteras.
I början av maj 2013 var cirka 396 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitets stöd i riket. Det är en minskning med cirka 18 000 personer jämfört med i början av april
men en ökning jämfört med samma tid förra året med cirka 17 000 personer. I början av maj är
nästan 5 900 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala
kommun. Av dessa personer var cirka 1 000 ungdomar under 24 år. Antal personer som är öppet
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med kring 200 personer i början
av maj jämfört med början av april. Antalet unga öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitets stöd har minskat med cirka 100 personer jämfört med månaden innan och minskat med
cirka 130 än för samma tid 2012.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivesle den 15 maj 2013.
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§124

Remiss: Motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i
Uppsalas skolor
UAN-2013-0143
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt kontorets förslag.
Reservationer
Frida Johnsson (MP), Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Clemens
Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 5.
Sammanfattning
Kommunstyreslen har hemställt om utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämndens yttrande över
motion väckt av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas skolor.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt Styrelsen för vård och bildning i uppdrag att göra en översyn av
vilka lokala administrativa arbetsuppgifter som kan tas bort från Uppsalas skolor samt att översynen
inkluderar en uppmaning till de enskilda lärarna och lärarfacken att själva rapportera in vilka
administrativa rutiner de vill ta bort eller förändra.
Yrkanden
Frida Johnsson (MP) yrkar, med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V), att
motionen ska bifallas.
Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande och bifall till kontorets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2013.
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§125

Remiss: Motion av Jeanette EscaniUa (V) om att omvårdnadsprogrammet i
Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag
UAN-2013-0137
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen.
Reservationer
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens
Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 6.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen hemställer om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över en
motion som har inkommit från Jeanette EscaniUa (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala
kommun utvecklas med körkortsbidrag och erbjudande om att ge elever tre års arbete inom vårdoch omsorgsyrken.
Yrkanden
Kenny Jonsson (C) yrkar att allt från och med tredje meningen i yttrandet ska styrkas och ersättas
med: Det är därför angeläget att åstadkomma en utbildning som stimulerar rekryteringen till
programmet och skapa en tydlig bild av hur det är att arbeta inom området och hur arbetet utvecklas. Till detta hör till exempel utbildningens uppläggning med studiebesök och praktik som
påverkar det kommande yrkeskunnandet, möjligheten att "spetsa utbildningen", ett entreprenöriellt
förhållningssätt, lärlingsutbildning, stipendier, bidrag till körkortsutbildning, möjligheter till
sommarjobb och anställning, en god och trivsam arbetsmiljö och fortlöpande utveckling av yrkesprofessionen som höjer yrkets status.
Nationellt ökar behoven av vård- och omsorgspersonal. En del kommuner har infört stimulansåtgärder såsom bidrag till körkortsutbildning och löften om anställning efter det att utbildningen
avslutats, som motionären framhåller.
Nämnden anser att förslagen i motionen är vällovliga men det krävs omfattande åtgärder och
förändringar för att stimulera ungdomar till utbildningen och till att arbeta inom vård- och omsorgssektorn. Det är rimligt att skapa en bredare och sammanhängande bild av hur behoven av välutbildad personal inom sektorn ska tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden anser därför att
motionen ska avstyrkas.
Frida Johnsson (MP) yrkar med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Clemens Lilliesköld (V) att
motionen ska tillstyrkas.
Justerandes sign
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Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande och avslag på Frida Johnssons
(MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2013.
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§126

Riktmärken för studie- och yrkesvägledartjänster inom gymnasie- och
gymnasiesärskolan från och med läsåret 2013/2014
UAN-2013-0242
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service (STS) så att den kostnadsfritt,
för elever på nationella program, ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor belägna i Uppsala
kommun studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett riktmärke på
1,0 studie- och yrkesvägledare per 500 elever.
att från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever inom aspergerutbildningarna och de så kallade SPUNK-utbildningarna samt för
elever inom introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val (EV1PRO) ska
kunna erbjuda berörda gymnasieskolor belägna Uppsala kommun, studie- och yrkes väg
ledartjänster i en omfattning som motsvarar ett riktmärke på 1,0 studie- och yrkes vägledare per
250 elever.
att från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på introduktionsprogrammen preparandutbildning (LMPRE) och språkintroduktion (LVISPR), ska kunna erbjuda berörda gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun
studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett riktmärke på 1,0
studie- och yrkesvägledare per 100 elever.
att från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på gymnasiesärskolan, ska kunna erbjuda berörda gymnasiesärskolor belägna i
Uppsala kommun studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett
riktmärke på 1,0 studie- och yrkesvägledare per 80 elever.
att från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion (EVIYRK) och individuellt
alternativ (IMLND) ska kunna erbjuda studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning
som motsvarar ett riktmärke på 1,0 studie- och yrkesvägledare per 40 elever.
att uppdra till produktionsledningen för Samlad vägledning att anpassa de arbetsplaner som finns
för studie- och yrkesvägledarna till de beslut som fattas i detta ärende
att ovanstående beslut, vad gäller de fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna, endast avser
elever folkbokförda i Uppsala kommun.
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Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 10 mars 2010 (§ 61) att ersätta Styrelsen för
teknik och service (STS) så att de kostnadsfritt ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor studie- och
yrkesvägledartjänster i den omfattning som framgår av det fattade beslutet. Den 19 maj 2011
(§ 136) ändrade nämnden vissa delar av det beslutet.
I beslut ändras riktmärket för tre av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, nämligen
Programinriktat individuellt val (EVIPRO) där riktmärket ändras från 100 till 250 elever per tjänst
samt för Yrkesintroduktion (IMYRK) och Individuellt alternativ (LMLND) där riktmärket ändras
från 100 till 40 elever per tjänst.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2013.
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§127

Internt avtal, läsåret 2013-2014, med Styrelsen för teknik och service om
ersättning för studie- och yrkesvägledare vid gymnasie- och
gymnasiesärskolorna i Uppsala
UAN-2013-0243
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna internt avtal läsåret 2013/2014 med Styrelsen för teknik och service enligt förslag.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2010-03-10 (§61) att ersätta Styrelsen för
teknik och service (STS) så att de kostnadsfritt ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor studie- och
yrkesvägledartjänster i den omfattning som framgår av det fattade beslutet.
Delvis nya riktmärken för studie- och yrkesvägledartjänster fastställde nämnden i maj 2011 och
även i maj 2013.
Antalet elever i gymnasieskolan minskar totalt sett sedan 2011 vilket nu slår igenom på antalet
studie- och yrkesvägledartjänster som i detta avtal minskar med ca 2,2 tjänster jämfört med
innevarande läsår.
De studie- och yrkesvägledartjänster som numera finns inom Navet Uppsala omfattas också av detta
avtal.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2013.
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§128

Skolinspektionen: Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun
UAN-2013-0112
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att till Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker ThorenGruppen AB:s
ansökan.
Sammanfattning
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun.
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att starta Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap i sin
befintliga gymnasieskola i Uppsala kommun.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 maj 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(28)

Uppsala
•

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

•KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2013-05-23

§ 129

Rapport projektet Gnistan
UAN-2012-0545
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Projektet Gnistan tog sin utgångspunkt i den Skolverksrapport som placerade Uppsala kommun i
botten på listan över kommunernas arbete med entreprenöriellt lärande. Det blev startskottet för ett
treårigt arbete med entreprenörskapsfrågor i skolan.
Projektet har under 2010-2012 arbetat med fortbildning och kompetensutveckling av skolledare och
pedagoger från förskola till vuxenutbildning. Inom ramen för projektet har cirka 1 200 personer
deltagit i olika aktiviteter. Introduktionsutbildningar, seminarieserier, handledning samt seminarier
på olika teman är exempel på insatser.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012.
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§130

Riksidrottsförbundet: Utlåtande om möjligheten att lägga ut ämnet specialidrott
på entreprenad
UAN-2013-0265
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att med anledning av att Skolverket anser att upphandling av ämnet specialidrott i enlighet med
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) står i strid med skollagen ansöka hos
regeringen om medgivande till undervisning på entreprenad i ämnet specialidrott, i enlighet
med 23 kap. 5 § skollagen.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i juni 2003 om att de dåvarande idrottsutbildningarna på elit- och lokalnivå skulle samordnas till Celsiusskolan. Genomförandet av dessa
utbildningar krävde ett samarbete med specialförbund och idrottsföreningar för att genomföras med
bra kvalitet. Ett stort antal idrotter fanns med redan från starten på Celsiusskolan och dessa har idag
utökats till att totalt uppgå till ett drygt trettiotal specialidrotter, varav 20 bedrivs på elitnivå. För att
nå en smidig samarbetsform mellan skola, klubbar, anställda och elever startades en diskussion om
att finna nya vägar för samarbete, där idén om ett samarbete mellan Uppsala kommun och Upplandsidrotten, med Upplands idrottsförbund som paraplyorganisation, föddes, dock med Uppsala
kommun som fortsatt huvudman för utbildningen. För att genomföra ett sådant avtal uppfattade
Uppsala kommun att en upphandling enligt LOU var nödvändig. Upphandlingen vanns av Upplands
idrottsförbund. En förnyad upphandling har sedan genomförts, även denna med Upplands idrottsförbund som vinnare. Denna senare upphandling sträcker sig över fyra år fram till och med läsåret
2013/14, med option för Uppsala kommun att förlänga avtalet ytterligare ett år med oförändrade
villkor.
Uppsala kommun har genomfört en utredning om möjligheten att lägga ut ämnet specialidrott på
entreprenad. Denna utredning pekar på att kommunens handlande överensstämmer med gällande
lag.
Riksidrottsförbundet (RF) har, den 2 maj 2013, i ett "Utlåtande om möjligheten att lägga ut ämnet
specialidrott på entreprenad" framfört att RF inte anser att ämnet specialidrott är möjligt att lägga ut
på entreprenad.
Beslutsunderlag
Kontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2013.
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§131

Anmälningsärenden
UAN-2013-0029
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning

I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden.

§ 132

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp

Anmäls särskild aktivitet i partigrupp FP, M , C och KD 6 timmar den 3 juni 2013.
§ 133

Inbjudningar
UAN-2013-0033
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att anmäla Torbjörn Aronson (KD), Ulrik Wärnsberg (S), Kenny Jonsson (C) och Jan-Åke
Carlsson (S) till Kompetensforums vårmöte 2013 som anordnas av Regionförbundet Uppsala
län den 14 juni klockan 09.00-12.30, Kungsängsgatan 12, Uppsala.
Sammanfattning
Föreligger inbjudan från Regionförbundet Uppsala län till Kompetensforums vårmöte 2013,
fredagen den 14 juni 2013, klockan 09.00-12.30 på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungs ängs gatan
12, Uppsala.
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§134

Presentation av projekt 3.4.4
Projekt 3.4.4 är ett samverkansprojekt mellan länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Landstinget Uppsala kommun och stödjs av Samordningsförbundet.
Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd för att klara av att
delta i, eller förberedas för, samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av samverkansparterna.
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Ärende 3.2: Motion av Liza Boethius (V) om att anställa personer med
funktionsnedsättning i kommunal verksamhet
I en motion föreslår Liza Boethius (V) att kommunen ska ha en målsättning om att 1,5 % av
kommunens anställda ska vara personer med dokumenterad funktionsnedsättning. Detta efter
exempel från Gävle kommun.
V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion
ska avslås.
V i menar att de skulle vara en fördel om kommunen hade ett tydligt mål för detta. Därmed
skulle det finnas en tydlighet även för kommunens övriga nämnder att bidra till att öka
andelen anställda med funktionsnedsättning. Det räcker inte med de insatser som Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden gör, och ett tydligt gemensamt mål för kommunen skulle även
innebära att alla nämnder ska bidra till att nå målet. Det skulle även nämnden vinna på. Därför
menar vi att motionen bör bifallas.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut.

För Socialdemokraterna

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Frida Johnsson (mp)

Clemens Lilliesköld (v)

1

Reservation
UAN 2013-05-23

Ärende 3.6: Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av
långtidsarbetslösa
I en motion föreslår Kristin Lilieqvist (MP) att kommunen i både egen verksamhet och i
upphandlad verksamhet ska ställa krav på att minst 1 av 30 anställda ska vara personer som av
Arbetsförmedlingen definierats som långtidsarbetslösa.
V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion
ska anses besvarad.
V i menar att kommunen måste bli mycket mer aktiv med att ställa krav i form av särskilda
kontraktsvillkor vid upphandlingar. Det finns tydligt stöd från tolkningar gjorda av EUkommissionen att sociala hänsyn kan ställas vid upphandlingar. Till exempel att anställa
särskilt långtidsarbetslösa.
Därför menar vi att motionen bör bifallas.
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 3.8: Periodbokslut och prognos per april 2013
V i vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande.
Helårsprognosen för nämnden per april pekar på ett underskott på -34,0 mnkr. Enbart
försörjningsstödet pekar på ett underskott på -55,6 mnkr.
Hela prognosunderskottet förklaras av resultatet för den sociala verksamheten. Socialbidraget
med -28 mnkr och den bostadssociala verksamheten med -27 mnkr. Den totala kostnaden för
utbetalt socialbidrag för 2013 beräloias till 235 mnkr, vilket är något högre än 2012.
Arbetsmarknadsläget innebär en stor osäkerhetsfaktor. Arbetslösheten bedöms öka såväl
under 2013 som 2014, vilket innebär risk för ökade kostnader för socialbidrag.
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 4 400
hushåll. Det senaste året har det varit en marginell ökning av totala antalet hushåll.
Bara under april månad 2013 var det drygt 2 500 hushåll som beviljades socialbidrag. Av
samtliga hushåll är 420 ungdomshushåll under 24 år.
Arbetslöshet är alltjämt den främsta orsaken till försörjningsstöd. Knappt 1 000 hushåll söker
socialbidrag på grund av arbetslöshet.
Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på i sina prognoser.
Gruppen arbetslösa utgörs nu sedan år 2007 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.
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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.
V i 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

flrik Wärnsberg (s)

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Frida Johnsson (mp)

Clemens Lilliesköld (v)
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Ärende 4.3 b: Sommarledighet för SFI-deltagare som är barnfamiljer
V i vill reservera oss mot nämndens beslut om hur mycket sommarledighet som barnfamiljer
som läser SFI ska få rätt till utan att det påverkar familjens socialbidrag.
V i menar att ett barnperspektiv på detta innebär att familjer som har socialbidrag när de läser
SFI, bör har rätt till att få upp till fyra veckors ledighet under sommaren. Detta inte minst för
att det är synnerligen ovanligt att gå på dagis eller fritids hela sommaren. Även dessa barn
behöver ett avbrott under sommarmånaderna.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi reservera oss mot nämndens beslut.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

Clemens Lilliesköld (v)
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Ärende 6.2: Motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan
i Uppsalas skolor
I en motion föreslår Frida Johnsson (mp) att kommunen ska göra en översyn av vilka lokala
administrativa arbetsuppgifter som kan tas bort från Uppsalas skolor.
V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion
ska anses besvarad.
Det är bra att nämnden redan gör en del saker i linje med motionens intentioner, såsom att
samordna insamling av statistik från olika instanser. Men det räcker inte. Idag vittnar allt fler
lärare och rektorer om att den administrativa bördan i skolan ökar och att allt mindre tid läggs
på undervisningen och mötet med eleverna. Det sker idag ett arbete på olika håll för att få bort
den onödiga administrativa bördan. Även Uppsala kommun borde vara delaktig i det arbetet
och göra en översyn, tillsammans med lärarna och lärarfacken, över vilka administrativa
rutiner som skulle kunna tas bort eller förändras i kommunen. Ska fler elever nå målen är det
inte mer administration som krävs utan att lärare får mer tid för sina elever.
Därför menar vi att motionen bör bifallas.
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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Ärende 6.3: Motion av Jeanette EscaniUa (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag
I en motion föreslår Jeanette EscaniUa (V) att kommunen ska utveckla omvårdnadsprogrammet med ett körkortsbidrag.
V i vill reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion
ska avslås.
V i menar att kommunen som ansvarig för äldreomsorgsverksamhet har ett starkt intresse av
att det blir fler elever som söker till omvårdnadsprogrammet. Att bidra till att eleverna i
utbildningen till exempel kan få läsa körkortsteori kan vara ett sätt. Med tanke på att 25 % av
kommunens befolkning bor utanför Uppsala stad, finns det ett stort behov av en hemtjänst på
landsbygden som är bilburen. Att inom ramen för utbildningen underlätta för eleverna att
kunna skaffa sig körkort menar vi vore ett bra sätt att öka intresset för utbildningen.
Därför menar vi att motionen bör bifallas.
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)

