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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

Plats och tid: Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 13:00 - 16:05 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Ersättare: Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande Rikard Sparby (M) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande Anne Lennartsson (C) 
Hannes Beckman (M) Mohammed Tahir (MP) 
Gabriella Lange (M) Josefin Mannberg (S) 
Ewa Bergström (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Jan Holmlund, direktör, Marcus Bystedt, controller, Ida 
Bylund Lindman, chef Navet, Lotta Königsson, rektor Navet, strateger: Björn Bylund, 
Andreas Christoffersson, Nasser Ghazi, Tobias Åström Sinisalo, Eva Hellstrand, Karin 
Reuterdahl, Tuomo Niemelä, Märit Gunneriusson Karlström, Johan Furenbom, Magdateamet, 
Pia Skott, forskare Uppsala universitet 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 212-230 

shuset, Vaksalagatan 15, den 17 december 2014, klockan 16:00 

lrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 2014-12-18 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2014-12-11 

Sista dag för överklagande: 2015-01-08 
Datum för anslags nedtagande: 2015-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontore^öi^bM^^gfå>ify<iplLärbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Jpsterandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§212 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll den 17 december 2014, klockan 16.00 
i Stadshuset, Vaksalagatan 15. 

§213 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
-Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen 

jbsterandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§214 

o 

Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status 
UAN-2014-0500 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden rekommenderar utbildningsnämnden, i syfte att öka 
kvaliteten och attraktiviteten i yrkesutbildningen, i enlighet med förslag ti l l skrivelse, att medel 
avsätts långsiktigt för: 
- Marknadsföring av yrkesprogrammen 
- Utveckling av lokala programråd och yrkescollege 
- Utveckling av studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan avseende 

yrkesprogram med fokus på omvärldsfrågor kopplat till framtida kompetensförsörjning och 
branschbehov 

- Kvalitetssäkring av APL 
- Feriearbete för elever på yrkesprogram 
- Arbete med entreprenöriellt förhållningssätt 
- Utveckling av en aktivitetstrappa för samverkan skola och arbetsliv, i ett 0-19 perspektiv 
- Arbetslivsorientering och arbetsmarknadskunskap i grundskolan, kombinerat med 

yrkespraktik, för att öka kunskapen hos ungdomarna inför kommande gymnasieval 
- Tidiga insatser för att möta elever med särskilda behov och bristande kunskaper 
- Insatser för att öka internationalisering i yrkesutbildningen 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta initiativ till att en 
projektgrupp för yrkes-SM 2018 tillsätts och att medel i budget för 2015 reserveras för uppstart 
av en yrkeslärarplattform samt övriga uppstartsaktiviteter, i enlighet med förslag t i l l skrivelse 

Sammanfattning 
Antalet elever som söker t i l l gymnasiets yrkesprogram har stadigt minskat de senaste åren. 
Samtidigt visar prognoser på ett framtida kompetensbehov inom yrken där en gymnasial 
yrkesexamen krävs. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har genomfört en studie av 
orsaker ti l l avbrott samt sammanställt möjliga handlingsalternativ för att öka yrkesprogrammens 
status. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 
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§215 

Ekonomi 2014 
UAN-2014-0137 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per november 2014. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari ti l l och 
med november 2014 med 19 487 tkr, vilket är 29 318 tkr över budget. Motsvarande period 
föregående år visade ett negativt resultat på -11 945 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; 
Politisk verksamhet 143 tkr, Konsumentfrågor 142 tkr, Fritid och kultur 426 tkr, Gymnasieskola 
14, 476 tkr, Gymnasiesärskola 7 533 tkr, Vuxenutbildning 18 967 tkr, Ekonomiskt bistånd 
-28 953 tkr, Bostadsamordning -6 443 tkr, Flyktingmottagning 10 837 tkr och Arbetsmarknads
åtgärder 2 503 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§216 

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

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Redovisas antal hushåll, orsaker t i l l och kostnader för ekonomiskt bistånd samt en sammanställning 
av Socialstyrelsens öppna jämförelse gällande ekonomiskt bistånd. Sammanställningen består av 
två delar. En del som baserar sig på utdrag ur handläggarsystemet ProCapita och visar resultat 
utifrån hushåll med utbetalning av ekonomiskt bistånd. En del som baserar sig på enkätsvar från 
verksamheterna gällande olika kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen valt ut. 
En rapport över arbetslöshet och sysselsättning i Uppsala kommun presenteras 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§217 

Styrelsen för Rädda barnen: Uppgifter angående barn och ungdomar som slutar 
gymnasiet utan att ha grundläggande kunskaper i simning 
UAN-2014-0464 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på brev från Rädda Barnens lokalförening i Uppsala angående möjlighet för elever att 
nå målen i simning avge upprättat förslag ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Rädda Barnens lokalförening i Uppsala har ställt frågor vilka insatser som görs för att säkerställa att 
alla barn och ungdomar får möjlighet att nå målet i läroplanen avseende simning. 

För att de nyanlända eleverna skall få möjlighet att bli simkunniga används dels skolornas egna 
idrottslärare och dels inhyrda simlärare. Undervisningen bedrivs i inomhusbasänger i kommunen. 

För de flickor, som inte kan/vill simma med pojkar har skolorna hittills använt sig av Ronja 
simskola inom Föreningen TRIS - tjejers rätt i samhället för bedrivande av simundervisning. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beviljat bidrag til l själva simundervisningen. 
Målgruppen är flickor i åldern upp til l och med 20 år. Antal deltagare ifrån SPRINT-programmet 
(språkintroduktion för nyanlända) för gymnasieåldrarna var under våren innevarande år 38 stycken. 
När en elev klarat simprovet byts eleven ut mot en ny. Ronja simskola tog därför emot fler elever än 
38 under vårterminen 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2014. 

Justerandes sign t~S> Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§218 

Teknikens Hus 
UAN-2014-0494 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l kommunstyrelsen överlämna skrivelse med tillstyrkan om inrättande av Teknikens Hus 
i Uppsala att föras till det pågående arbetet i samverkan med Uppsala universitet och 
Regionförbundet, 

att skicka materialet ti l l den nya utbildningsnämnden för att bevaka och bearbeta ur 
utbildningssynpunkt och ti l l den nya arbetsmarknadsnämnden att bevaka och bearbeta ur 
kompetensförsörjningssynpunkt. 

Sammanfattning 
Kontoret har på presidiets uppdrag via studentmedarbetare låtit undersöka grundläggande 
förutsättningar för uppbyggnad av ett Teknikens Hus i Uppsala genom att sammanställa olika 
typer av aktiviteter som pågår i Uppsala för att öka intresset för teknikutbildningar. Under arbetet 
har också framkommit att arbete med likartad inriktning pågår inom Regionförbundet i samarbete 
med Teknat samverkan, Uppsala universitet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§219 

Plan för introduktionsprogram - revidering 
UAN-2014-0498 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna sammanställning över genomförd uppföljning av plan för introduktionsprogram 
till utbildningsnämnden för beslut, utan eget ställningstagande 

Sammanfattning 
Huvudmannen ska, enligt skollagen, fastställa en plan för de introduktionsprogram som genomförs. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställde en sådan gemensam plan, och även riktade 
planer för vart och ett av de fem introduktionsprogrammen inför starten av den reformerade 
gymnasieskolan Gyl 1. Senare har nämnden uppdragit t i l l kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad att göra en översyn av planerna. Kontoret har tagit in synpunkter från skolorna på 
planerna och de förändringar de önskar i planerna. 

Nämndens uppfattning är att utbildningsnämnden själva ska ta ställning ti l l vilka förändringar i 
planerna för introduktionsprogram i Uppsala kommun som ska göras och överlämnar därför 
underlaget utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2014. 

Uppsala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§220 

Av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserad fråga om utvärdering och framtid för 
programråden 
UAN-2014-0318 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna ärendet om uppföljning av programråd och yrkescollege til l utbildningsnämnden 
för fortsatt beredning, 

att överlämna ärendet ti l l arbetsmarknadsnämnden för kännedom. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2013 beslutat om att verka för att yrkescollege införs på yrkes
programmen. Uppdraget är gemensamt för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Styrelsen 
för vård & bildning, och övergår i kommande organisationsförändring till utbildningsförvaltningen. 
Även i regeringsförklaringen lyfts yrkescollege fram. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i juni 2014 uppdragit t i l l kontoret att i syfte att 
stärka kvaliteten på yrkesutbildningarna utvärdera befintliga programråd och föreslå hur samverkan 
mellan skola och arbetsliv kan utvecklas och hur programrådens roll kan förstärkas. 

För att utveckla arbetet med programråd och skapa bättre förutsättningar för dessa har kontoret 
ställt frågor om programråd och yrkescollege til l rektorer i fristående och kommunala gymnasie
skolor i Uppsala. 13 skolor har svarat. 11 skolor har inte svarat. 

Av svaren framgår att de flesta rektorer anser att de programråd som finns fungerar relativt bra, 
mellan 4 och 6 på en 6-gradig skala. Några rektorer anger sämre funktion, eller att programråd inte 
finns. Flera synpunkter framkommer om att förbättringar kan göras, t i l l exempel genom inriktning 
mot yrkescollege, att flera skolor samverkar, att branschen har en mer framträdande roll, att 
politiker engagerar sig mer i råden. De idéer som framkommer från rektorerna bör bearbetas vidare 
inom utbildningsnämnden. 

Slutsatser som kan dras är att insatser behöver göras för att utveckla de lokala programråden och 
yrkescollege, samt att kvalitets säkra den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL), speciellt inom de 
branscher där samarbetet med arbetslivet uppges fungerar dåligt. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§221 

Skolinspektionen: Kvalitetsgranskning avseende distansundervisning i 
kommunal vuxenutbildning - gymnasial nivå (Dnr 400-2014:1138) 
UAN-2014-0361 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande över Skolinspektionens beslut den 27 oktober 2014 utifrån kvalitetsgranskning av 
distansundervisningen i vuxenutbildningen i Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en kvalitetsgranskning av distansutbildning inom 
gymnasial vuxenutbildning i Uppsala kommun. Granskningen ingår i en större granskning av 
distansutbildningen inom kommunal vuxenutbildning i landet där ytterligare 17 kommuner ingår. 
Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden samt även sett väl fungerande inslag i 
distansutbildningen i Uppsala. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun senast t i l l 
den 16 januari 2015 redovisar en skriftlig uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för 
att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§222 

Magdateamet (avbrottsmottagning), uppföljning och presentation 

I december 2013 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att bevilja medel ti l l en 
avbrottsmottagning vars syfte ska vara att elever som avbryter sina gymnasiestudier snabbt ska 
kunna komma tillbaka och läsa färdigt sin utbildning vid ett nationellt program. 

Avbrottsmottagningen heter Magdateamet och dess programrektor Johan Furenbom berättar om 
verksamheten. 

§223 

Information vuxenutbildning 

Vid sitt sammanträde den 6 november 2014 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
ge kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet 
med utbildning med inriktning mot restaurangbiträde i kombination med grundläggande svenska 
samt yrkessvenska och yrkesmatematik vid Ekebygymnasiet. Försöksverksamheten kommer inte att 
kunna påbörjas under våren, kontoret arbetar vidare med frågan för att hitta en lösning. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§224 

Internkontroll - avrapportering 2014 
UAN-2014-0491 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna avrapportering av internkontroll 2014 samt 

att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2014 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ti l l 
kommunstyrelsen och redovisa antagen kontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Nämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2014 års 
internkontroll omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policy och 
beslut samt myndighetskontroll. 

I samarbete med kontrollansvariga har internkontroll skett under oktober och november. 
Avrapporteringen innefattar Socialtjänst - försörjningsstöds internkontroll. Granskningen har 
skett med anmärkningar och i de fall oklarheter funnits har berörda informerats eller kommer att 
informeras innan årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2014. 

Justerandes sign 

z 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§225 

Servicegarantier 
UAN-2014-0300 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att föreslå den nybildade arbetsmarknadsnämnden att införa servicegaranti för konsument-, 
budget- och skuldrådgivningen i enlighet med kontorets förslag, 

att föreslå den nybildade arbetsmarknadsnämnden att utreda hur servicegaranti ska införas inom 
verksamhetområdet försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser, 

att föreslå den nybildade arbetsmarknadsnämnden att begära rapportering i varje enskilt fall som 
servicegarantin inte uppfylls. 

Sammanfattning 
Nämnden gav i juni 2014 kontoret i uppdrag att lämna förslag på minst en servicegaranti inom 
nämndens anvarsområde. Servicegarantin för konsument-, budget- och skuldrådgivningen utgår 
från att kontakt med Konsument Uppsala med snabb återkoppling kan hantera många problem 
innan de vuxit sig stora. Detta skapar trygghet hos den som kontaktar och motverkar mer 
omfattande insatser längre fram i tiden. 

Inom försörjningsstöd pågår för närvarande ett utredningsarbete kring hur ärendevolymer och 
ärendetider beräknas. Utifrån detta utredningsarbete bör en servicegaranti kring handläggningstider 
tas fram så att medborgaren vet vad hon/han kan förvänta sig. 

Yrkanden 
Hannes Beckman (M) yrkar att ordet "om" i 2:a att-satsen ska bytas ut ti l l "hur". Ulrik Wärnsberg 
(S) yrkar avslag på Hannes Beckmans (M) yrkande och bifall till liggande förslag. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar tillägg med en tredje att-sats: att föreslå den nybildade 
arbetsmarknadsnämnden att begära rapportering i varje enskilt fall som servicegarantin inte 
uppfylls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Hannes Beckmans (M) yrkande mot Ulrik Wärnsbergs (S) avslagsyrkande och 
finner bifall t i l l Hannes Beckmans (M) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mohamad Hassans (FP) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§226 

Uppföljning av brister inom SFI undervisningen 
UAN-2014-0424 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bemyndiga åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärende angående avtal om tjänstekoncession 
med Competens i Sverige AB (dnr 13-023) med rätt att vidta de åtgärder som krävs i enlighet 
med avtalet (inklusive eventuell hävning av avtalet). 

Sammanfattning 
Brister har uppmärksammats vid SFI-undervisning på Competens i Sverige AB i Gottsunda. 
Kontoret har fört dialog med utbildningsanordnaren och har tillämpat de sanktioner som gäller 
enligt avtal. 

Den 11 december 2014 ska alla brister vara åtgärdade och en bedömning av verksamhetens kvalitet 
enligt avtal görs sedan av kontoret. Utifrån denna bedömning fattas nödvändiga beslut om eventuell 
hävning av avtalet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§227 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V, 4 timmar den 8 december 2014. 

§228 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-12-11 

§229 

Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att översända Datainspektionens beslut ti l l kommunstyrelsen för att aktualisera frågan om 

kommungemensamma riktlinjer om hur känsliga personuppgifter ska behandlas. 

Sammanfattning 
Datainspektionen genomförde en inspektion hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
myndighet för socialtjänst - försörjningsstöd den 5 juni 2014. Syftet med tillsynen var att granska 
hur personuppgiftslagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten följs med avseende 
på känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung. 

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att nämnden riskerar att behandla känsliga personuppgifter 
som avslöjar etniskt ursprung i strid med 7 § lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten. 

Datainspektionen förutsätter att nämnden utformar så tydliga instruktioner gällande behandling av 
känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung att sådana upponuppgifter endast behandlas 
närde har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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§230 

Forskningsprojekt Att styra och leda skola - ett lokalt perspektiv 

Pia Skott, forskare vid Uppsala universitet, presenterar forskningsprojektet Att styra och leda skola 
- ett lokalt perspektiv, som genomfördes av institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings
studier. Den grundläggande frågan i projektet var "Skollagen ger rektorer stor beslutanderätt i 
skolfrågor. Politiker vill ibland prioritera annorlunda. Hur skall de bäst förenas." 

Syftet med projektet var att bidra ti l l ökad systemförståelse, både för aktörer i och utanför systemet 
och att uppmuntra till ökad kommunikation och förtroende mellan rektorer och deras kommunala 
huvudman. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


