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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11 -15 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 12:45 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s a t t a r e : Mohammed Tahir (MP) 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Hannes Beckman (M) Ersättare: 
Gabriella Lange (M) 
Kenny Jonsson (C) 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Anne Lennartsson (C) 
Hugo Fiévet (KD) 
Inger Söderberg (M) tom § 232 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, Uppdrags strateger: Eva 
Egnell, Björn Bylund, Andreas Christoffersson, Ida Bylund Lindman, Tobias Åström Sinisalo, 
Leif Wiklund, Nasser Ghazi, Hans-Eric Wikström, Karin Carlsson, Åsa Danielsson, 
myndighetschef, Gunnar Nylén, enhetschef, Lena Toth, ekonom, Håkan Eriksson, 
upphandlings strateg, Frida Westberg, studentmedarbetare. 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 218 - 242 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter 

ntoret för barn, ungdom och arbets 

J 3 I 
* — J 

/ 
klockan 15.00 den 19 november 2012 

lohamad Hassan (FP), ordförande Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Datum: 2012-11-15 

Datum för Sista dag för överklagande: 2012-12-11 
anslags uppsättande: 2012-11-20 Datum för anslags nedtagande: 2012-12-12 

Förvaringsplats 

för protokollet: Kontoret föf barn, ungdomen arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§218 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 19 november, klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
Stationsgatan 12. 

§219 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 
Ärende 5.1 Samarbetsavtal om studentstöd 2013 och framåt, utgår 
Ärende 5.3 Framtagande av form av ett centrum för utbildning för hållbar utveckling, utgår 
Delegation til l presidiet att inlämna yttrande til l kommunstyrelsen, tillägg 
Rapport från konferensen Andra Chansen, Kenny Jonsson (C), tillägg 
Fråga om direktupphandling, Ulrik Wärnsberg (S), tillägg 

§220 

Rapport om företagsbesöken - en del av företagsdialogen 2012 
UAN-2012-0518 

Cecilia Linder, projektledare på enheten för näringsliv och marknad på kommunledningskontoret, 
berättar om de företagsbesök som politiker och tjänstemän genomfört under 2012. 

I Uppsala kommuns handlingsplan för en ledande näringslivskommun 2011-2014 finns valda 
åtgärder som handlar om ökad dialog, kommunikation och ökade kontaktytor. En viktig del i arbetet 
är att genomföra företagsbesök. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§221 

Uppföljning av idrottsgymnasiet 
UAN-2012-0446 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att översända rapporten ti l l idrottsprogramrådet vid Celsiusskolan och uppmana dem att 
genomföra en hearing med utgångspunkt i rapporten, 

att översända rapporten ti l l Vård & bildning, Upplands idrottsförbund, Kommunstyrelsen och 
Samlad vägledning, 

att godkänna och läga rapporten ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Kontoret har gjort en utvärdering av kombinationen skola och idrott i gymnasieskolan. 
Utvärderingen har fokuserat på påverkan på skolresultat, idrottsresultat och påverkan för individen. 
Mätningar är gjorda två år efter att eleven avslutat sin utbildning via enkäter till eleverna. Även 
tränare, lärare, skolledare och representant för Upplands idrottsförbund har intervjuats. 
Resultaten visar huvudsakligen positiv påverkan för skolresultat, idrottsresultaten och den 
individuella påverkan, men visar också på att många avbryter sin idrottssatsning efter slutförda 
gymnasiestudier. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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§222 

REMISS från kommunledningskontoret: Motion av Malena Ranch och Maria 
Gardfjell (båda MP) om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot 
hedersvåld 
UAN-2012-0427 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på motion från Kommunstyrelsen om ökade kunskaper om förebyggande arbete mot 
heders våld avge upprättat förslag t i l l yttrande och därmed avstyrka motionen. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Åke Carlsson (S) och Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig t i l l förmån 
för eget yrkande. 

Frida Johnsson (MP) och Mohammed Tahir (MP) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion väckt av Malena Ranch och Maria 
Gardfjell (båda MP), daterad 20 augusti 2012, om ökade kunskaper om förebyggande arbete mot 
hedersvåld. 
Motionärerna anser att det behövs fortsatta och ökade satsningar inom förebyggande arbete mot 
extrem social kontroll, kunskap för att upptäcka ungdomar i riskzonen samt ett bra stöd t i l l de 
individer som söker hjälp och skydd. Motionärerna efterlyser en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld. Nämnden anser att kunskaper och förebyggande arbete mot hedersvåld är mycket angelägna 
områden. Uppsala kommun ansluter sig t i l l regeringens synssätt att inte särskilja våld som är 
hedersrelaterat från annat våld. Mycket arbete som gäller våld inklusive hedersvåld pågår eller har 
påbörjats inom Uppsala kommun. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden anser att det arbete som 
görs och som är under utveckling är fullt tillräckligt i nuläget. 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av Clemens Lilliesköld (V) att satsen ska lyda att motionen ska 
anses besvarad. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall t i l l kontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner bifall t i l l eget förslag. 

B eslutsunder lag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2012. Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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§223 

REMISS från Äldrenämnden gällande den lokala överenskommelsen mellan 
Uppsala kommun och föreningslivet 
UAN-2012-0487 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l äldrenämnden lämna yttrande enligt reviderat förslag. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg gavs i uppdrag i Uppsala kommuns 
styrdokument; Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) år 2010 att bidra t i l l utvecklingen av en 
lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och ideella sektorn enligt regeringens 
överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området. 
De båda parterna, föreningslivet och kommunen, har arbetat fram ett förslag t i l l överenskommelse 
vilket nu tillställs nämnden för yttrande. Kommunens formella beslut om att ställa sig bakom 
överenskommelsen fattas av kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med stöd av övriga nämnden att 4:e stycket på sidan 2 i yttrandet som 
börjar med: "Nämnden anser att kommunen i överenskommelsen inte ska låsa sig vid endast en ny 
finansieringsform...." ersätts med följande text: "Nämnden ser mycket positivt på förslaget i 
överenskommelsen att kommunen tillsammans med föreningarna ska ta fram en partnerskaps-
lösning som en alternativ finansieringsform. Detta är en lösning som mycket väl svarar mot de 
behov och de överenskommelser nämnden har med föreningar inom bland annat sysselsättnings-
verksamheterna, som t ex Nyby Vision, Röda Korset (Kupan och Trädgårdsgatan), Ting & Kaka, 
Stadsmissionen, Kris, Capella, m fl. 

Dessutom skulle detta vara en mycket väl lämpad modell för att garantera en fortsatt bra lokal 
överenskommelse med Upplands Idrottsförbund för att fortsatt få de lokala idrottsföreningarnas 
engagemang i Sveriges största idrottsgymnasium vid Celsiusskolan. Positivt är även att i 
överenskommelsen föreslås att kommunen ska åta sig att anpassa formerna för upphandling til l 
ideella organisationer så att dessa även ges möjlighet att delta i upphandling av service och 
tjänster." samt att 3:e stycket på sidan 3 som börjar med "Kommunen ska inte låsa sig vid en ny 
finansieringsform som partnerskap " ersätts med: " Kommunen ser mycket positivt på en ny 
finansieringsform som partnerskap. Ideella organisationer ska även ges möjlighet att delta vid 
upphandlingar. Uppdrag til l och stödformer t i l l sociala företag ska utvecklas." 

Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg i yttrandet i första stycket: 
"Härutöver utgår verksamhetsbidrag ti l l föreningar och organisationer som arbetar med bland annat 
arbetsträning och rehabilitering ti l l arbetslösa. Nämnden har också ingått partnerskap med ideella 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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organisationer i ESF-projekt och i samarbete med arbetsförmedlingen." och tillägg i tredje 
meningen i tredje stycket: "...ingå ideellt offentligt partnerskap (IOP) och..." och efter första stycket 
på sidan 3 lägga t i l l följande: "Föreningar har olika behov av stöd och kommunens stöd är inte 
jämlikt fördelat mellan olika typer av ideella föreningar. För idrottsföreningar svarar kommunen för 
lokalförsörjning och arenor. Kommunen borde hitta sätt att stödja även andra föreningar med 
avseende på lokaler, t i l l exempel genom att erbjuda lämpliga lokaler samt underlätta och förenkla 
förhyrningen." samt att näst sista meningen i yttrandet ändras t i l l att lyda: "Kommunen borde hitta 
sätt att stödja även andra föreningar än idrottsföreningar med avseende på lokaler." 

Frida Johnsson (MP) yrkar med stöd av övriga nämnden att följande mening ska läggas t i l l i 
yttrandet: "Föreningslivet åtar sig: att mot bakgrund av föreningslivets oberoende på frivillighetens 
grund delta i dialogmöten som är relevanta för den enskilda föreningen". 

Clemens Lilliesköld (V) yrkar med stöd av övriga nämnden att ordet "mervärde" på sidan 3 ändras 
ti l l "värden". 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§224 

Delegation till presidiet 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera t i l l ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att i samråd med 
nämndens arbetsutskott avge svar ti l l kommunstyrelsen avseende åtgärder för ekonomi i balans. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2012 att nämnden ti l l den 30 november 2012 ska 
inkomma med skrivelse om åtgärder för ekonomi i balans. Då nämndens nästa sammanträde är den 
6 december ges presidiet (ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) delegation att 
avge svar till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§225 

Delegation avseende Statsbidragsansökan Yrkesvux 
UAN-2012-0490 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera beslut och undertecknande av ansökningshandlingar om statsbidrag för yrkesvux, 
Enligt förordning 2009:43, t i l l ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Sammanfattning 
För att garantera handläggning av ansökan om medel för yrkesvux inom stipulerade tidsramar 
föreslås att beslut delegeras til l ordförande i nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§226 

Uppföljning av försörjningsstödsenheterna samt enheten Na vet 
UAN-2012-0127 

Kontoret informerar muntligt om det utvecklingsarbete som pågår inom försörjningsstödsenheterna 
Socialtjänst - Socialbidrag. Kontoret lämnar en muntlig lägesrapport per oktober om verksamheten 
Navet. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

§227 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2012 
UAN-2012-0035 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över utvecklingen av ekonomiskt bistånd per september presenteras. 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger för perioden från januari t i l l oktober klart över vad som 
är budgeterat och något över utfallet för samma period 2011. Socialbidragskostnaderna är 3,3 
procent över och socialbidrag flykting 18,7 procent över utfallet 2011 medan introduktions-
ersättningen är 76 procent under utfallet 2011. Efter en viss kostnadsminskning i augusti och 
september jämfört med tidigare under året så har kostnaderna i oktober återgått t i l l nivån innan 
sommaren. Antalet unika hushåll med socialbidrag är ungefär lika som förra året medan det totala 
antal unika hushåll med ekonomisk bistånd för perioden från januari t i l l oktober är något färre 2012 
än 2011. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

10(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-11-15 

§228 

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser 2012 
UAN-2012-0034 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per oktober 2012. 
I början av november var nästan 400 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med 
aktivitetsstöd i riket. Det är en ökning jämfört med samma tid förra året (ca 371 000 personer). 
Antalet öppet arbetslösa ökade i Uppsala under sommarmånaderna för att sedan minska igen under 
hösten. Det samma gäller unga under 24 år. I början av november är antalet öppet arbetslösa i 
Uppsala runt 3 800 personer varav ca 670 är under 24 år. Det är totalt ca 100 personer färre än 
månaden innan. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§229 

Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år 
UAN-2012-0496 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret att, utifrån redovisad genomlysning, bereda utvecklingsområdena 
'ungdomar som varken studerar eller arbetar', i åldrarna 15-25 år samt 'övergången 
mellan grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan' med målet att föreslå lämpliga 
åtgärder gällande de utvecklingsområden som pekas ut i kontorets genomlysning, 

att uppdra t i l l kontoret att lägga fram förslag om en organisation där olika insatser kan 
samverka för insatser t i l l stöd för ungdomar i åldrarna 15-25 år, 

att de studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxenstuderande fortsatt ska tillhöra den 
samlade studie- och yrkevägledningsorganisationen och 

att det kommunala informations- och uppföljnings ansvaret organisatoriskt placeras under 
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

Sammanfattning 
Nämnden har uppdragit t i l l kontoret (UAN-2011-0520) att göra en genomlysning av det 
kommunala informations- och uppföljnings ansvaret och ge nämnden ett förslag t i l l hantering av 
detta. Nämnden uppdrog även åt kontoret att utreda organisationstillhörighet för studie- och 
yrkesvägledningen för vuxna. I beredningen av ärendet har kontoret gjort bedömningen att det inte 
går att skilja ut det kommunala informations- och uppföljnings ansvaret från andra insatser för 
ungdomar i åldrarna 15-25 år som är i behov av insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden, nu 
eller i framtiden. Kontoret har även konstaterat behovet av ett betydligt närmare samarbete kring 
övergångarna mellan grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan. Kontoret konstaterar att de 
förebyggande och främjande insatserna måste utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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§230 

Samverkansavtal med Uppsala Universitet avseende ersättning för arbete med 
mångfald och breddad rekrytering via ESMeralda 
UAN-2012-0497 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet ti l l kontoret för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Nämnden har under ett flertal år haft ett samarbete med Uppsala universitet om arbete med 
mångfald och breddad rekrytering. Arbetet finansieras genom bidrag från Uppsala kommun och 
Uppsala universitet och verksamheten drivs av Uppsala studentkår, som också ti l l vissa delar bidrar 
ekonomiskt t i l l verksamheten. Nuvarande samarbetsavtal om ESMeralda löper ut 2013-06-30. 
Ansökan om medel för tiden 2013-07-01-2016-06-30 har inkommit för ESMeralda. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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§231 

Komplettering för elever på yrkesprogram för att nå behörighet till 
högskolestudier 
UAN-2012-0098 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa förslag t i l l riktlinjer för komplettering för elever på yrkesprogram för att nå 
behörighet t i l l högskolestudier. 

Sammanfattning 
Nämnden beslutade i samband med starten av Gy2011 att Uppsalaelever på yrkesprogram ska ha 
möjlighet att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet dels inom ordinarie program och 
skola och som utökat program, och dels efter slutförda ordinarie studier på ett yrkesprogram. För 
det senare fallet ska möjligheten avse elever både från fristående och kommunala gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§232 

Skolinspektionen: Godkännande av Labanskolan Frisärskola AB som 
huvudman för en fristående gymnasiesärskola - Remiss dnr 32-2012-3182 
UAN-2012-0389 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker Laban Frisärskola 
AB:s ansökan. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Laban 
Frisärskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun. 

Elevantalet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige, sjunker kraftigt fram ti l l år 2016. Samtidigt 
finns redan en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Detta har visat sig under de senaste 
åren genom nedläggning, konkurs och även att skolor avstått från att starta trots beviljade tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§233 

Vård & Bildning, sommarförmedlingen: Rapport gällande uppdrag om 
Feriearbete och feriepraktik 
UAN-2012-0478 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport över feriearbete och feriepraktik för Uppsala kommuns ungdomar under sommaren 2012 
presenteras. Under sommarmånaderna har över 1 400 ungdomar haft ett sommarjobb via 
Sommarförmedlingen. Ungdomar som hade möjlighet att ansöka feriearbete/feriepraktik var alla i 
årskurs nio, elever från gymnasieskolans introduktionsprogram med inriktning språkintroduktion 
samt elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola med intellektuella, neuropsykiatriska 
och/eller psykiska funktionshinder, fysiska funktionshinder eller psykisk ohälsa. För årskurs nio 
erbjöds alla sökande som var behöriga en plats. 
Affärsområdeschef Gunilla Sjöblom och verksamhetsledare Åsa Grenzelius från Sommar
förmedlingen på Vård & bildning presenterar rapporten. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§234 

Rapport Sommarlovsentreprenörer 
UAN-2012-0495 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

En rapport från Sommarlovsentreprenörer för 2012 presenteras. Rapporten ger en sammanfattande 
redogörelse för Sommarlovsentreprenörerna som drivits av företaget Indivator under benämningen 
"Roligaste sommarjobbet" på uppdrag av nämnden. 
Under sommaren 2012 har 80 ungdomar i Uppsala kommun drivit företag som sommarjobb under 
konceptet "Roligaste sommarjobbet". Affärsidéerna har varierat med en tonvikt på hushållsnära 
tjänster. I genomsnitt har ungdomarna tjänat lika mycket som ett traditionellt feriejobb, men 
samtidigt fått insikter i företagande, ökad självinsikt och fått möjlighet att utveckla ett 
entreprenöriellt förhållnings s ätt. 

Alexander Brännkärr, VD för företaget Indivator AB berättar tillsammans med två deltagare om 
sommaren olika projekt. 

B eslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§235 

Preliminär budget 2013 för gymnasieskolan 
UAN-2012-0491 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta preliminär budget för gymnasieskolan enligt förslag. 

Reservationer 

Frida Johnsson (MP) och Mohammed Tahir (MP) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga 2. 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt följande: "Vänsterpartiet 
hade ett annat förslag t i l l budget där verksamheten fått ytterligare medel. Med den hade 
verksamheten kunnat lyftas istället för att hotas av underskott." 

Sammanfattning 
Innan nämnden i december fattar beslut om grundbelopp, strukturersättningar samt interkommunala 
ersättningar för 2013 bör nämnden fatta ett preliminärt beslut om budget för 2013 så att de totala 
beloppen som avsätts för grundbelopp och strukturersättning blir i enlighet med nämndens 
intentioner. För att bedöma detta behöver nämnden ta ställning t i l l alla poster i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2012. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§236 

Preliminär budget 2013 för gymnasiesärskolan 
UAN-2012-0498 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta preliminär budget för gymnasiesärskolan enligt förslag. 

Sammanfattning 

I december 2012 beslutar nämnden om programersättningar samt interkommunala ersättningar för 
2013. För 2013 föreslår kontoret att av kommunbidraget avsätta 2 % som ofördelade medel samt 
30 tkr för studentmedarbetare. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§237 

Anmälningsärenden 
UAN-2012-0025 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förteckning över anmälningsärenden och lägga den ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S, MP och V 4 timmar den 4 december samt 4 timmar 
den 11 december. 

Kenny Jonsson (C) rapporterar från konferensen Andra chansen och det kommunala uppföljnings 
ansvaret. Andra chansen har varit ett projekt som erhållit stöd från ESF, en slutrapport 
presenterades på konferensen. 

§238 

§239 

Rapporter 
UAN-2012-0047 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§240 

Inbjudan Gnistan 
UAN-2012-0048 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anmäla Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Kenny Jonsson (C) och Mohamad 
Hassan (FP) t i l l konferensen Entreprenörskap, Uppsala och framtiden - slutkonferens för 
Gnistan den 18 december 2012. 

Sammanfattning 
Nämndens projekt Gnistan inbjuder ti l l slutkonferens den 18 december klockan 8.30 - 16.15 i 
Svandammshallarna, Sjukhusvägen 2. 

Inbjudan till Kompetensforums höstmöte 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anmäla Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Åke Carlsson (S), Kenny Jonsson (C) och Mohamad Hassan 
(FP) till Kompetensforums höstmöte den 7 december 2012. 

Sammanfattning 
Regionförbundet i Uppsala län inbjuder t i l l Kompetensforums höstmöte den 7 december 2012, 
klockan 09.00 - 12.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala. 

§241 

Utdragsbestyrkande 
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§242 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2012-0049 

Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserar frågan om den direktupphandling som kontoret gjort och som 
blivit anmäld t i l l kommunrevisionen. 

Kontoret svarar att den skrivelse som barn- och ungdomsnämnden lämnat som svar till 
kommunrevisionen ska skickas ut t i l l nämndens ledamöter. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2012-11-15 

Ärende 3.2: Motion om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot 
hedersvåld (MP) 

V i reserverar oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka motionen om ökande kunskaper och 

förebyggande arbete mot hedersvåld. 

I motionen lyfter Miljöpartiet fram att det pågår flera bra satsningar inom arbetet mot 

hedersvåld. Motionen handlar främst om att vi vill höja ambitionsnivån och omfattningen 

inom arbetet. V i ser stora fördelar med att en satsning på arbete mot hedersrelaterat förtryck 

och våld sker genom en förstärkning av befintlig verksamhet för att nyttja den kompetens och 

de kanaler som finns där. 

V i anser att hedersrelaterat förtryck och våld ska inkluderas i kommunens övergripande 

handlingsplan. I remissvaret hänvisar man til l en plan som är under framtagande. Idag finns 

dock ingen handlingsplan. V i vet inte heller hur övergripande respektive detaljerad planen 

kommer att vara, inte heller om den kommer att gälla UAN:s verksamhetsområde eller vara 

kommunövergripande. Den tidigare handlingsplanen, som gick ut 2011, innehöll inga 

konkreta exempel och åtgärder, utan var snarare ett övergripande dokument. Miljöpartiet vi l l 

se en handlingsplan som inrymmer konkreta och mätbara mål för att förebygga och motarbeta 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns det inte i Uppsala kommun idag. 

V i ser positivt på att det idag pågår en utredning om vilka utbildningsbehov som finns. 

Motionen är skriven utifrån det faktum att det är 4 år sedan den senaste utbildningen til l 

personal inom socialtjänsten genomfördes som hade fokus på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Inom socialtjänsten och i viss mån skolan, är personalomsättningen stor. 

Hedersrelaterat förtryck och våld är ett kunskapsområde i snabb utveckling. V i vill därför att 

kommunen ska ha kontinuerliga utbildningsinsatser. V i vil l också betona vikten av att det 

avsätts tid och resurser för att genomföra och följa upp utbildningarna. 

Det är positivt att det pågår satsningar och projekt i Uppsala inom området hedersrelaterat 

förtryck och våld. Med motionen vil l vi höja ambitionsnivån och få upp frågan i det politiska 

medvetandet. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi reservera oss mot nämndens beslut att inte tillstyrka 
motionen. 

Frida Johnsson (MP) 

Mohammed Tahir (MP) 
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UAN 2012-11-15 

Ärende 6.6: Preliminär budget 2013 för gymnasieskolan 

Miljöpartiet vil l värna skolan från besparingar och säkerställa att alla elever ges en ärlig chans 
i skolan. I vår budget satsar vi därför 6,3 miljoner mer på gymnasieskolan under 2013. 
Til l skillnad från den borgerliga majoriteten gör Miljöpartiet ingen besparing på Vård och 
Bildning vilket ger 12,5 miljoner mer t i l l höjda lärarlöner. 

V i reserverar oss ti l l förmån för Miljöpartiets förslag i kommunfullmäktige t i l l budget för 
kommunen, I VE 2013. 

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

Frida Johnsson (MP) 

Mohammed Tahir (MP) 


