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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende 
utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan  
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning enligt förslag 
 
Sammanfattning 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) är överens med Vård och bildning 
(V&B) om bifogat förslag till avtal om utbildningen i gymnasie- och gymnasiesärskolan år 
2014. Programersättningarna utgår i enlighet med de beslut utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden (UAN) fattar för 2014 i särskilt ärende.   
 
Ärendet 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) är överens med Vård och bildning 
(V&B) om bifogat förslag till avtal om utbildningen i gymnasie- och gymnasiesärskolan år 
2014. Uppföljning av verksamheten inom gymnasieskolorna kommer att ske utifrån 
Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) och UAN:s uppdragsplan. 
 
UAN fastställer ersättningsnivåerna på grundbeloppen för de olika programmen i separat 
ärende vid nämndens decembermöte. Ersättningsnivåerna regleras ej i föreliggande avtal, 
förutom för tre utbildningar inom SVB, IMIND-Ekeby verkstad, lärlingsutbildning och 
IMSPR-CIS (utbildning inom mottagningsenheten för nyanlända) där gruppersättning eller 
kommunal garanti gäller. Styrelsen för vård och bildning (SVB) ansvarar för fyra 
programövergripande uppdrag, nämligen Ungdomspsykiatrisk verksamhet (Spången), 
modersmålsundervisningen inom Språkskolan, mottagning av nyanlända (CIS), och 
sommargymnasium och får för det särskilda ersättningar enligt avtalet. Övriga producenter av 
gymnasieskola inom Uppsala kommun, d. v. s. de fristående gymnasieskolorna, får del av 
denna verksamhet, utan kostnad för skolan, som gemensamt finansierad verksamhet. Nytt för 
avtalet 2014 är uppdrag om avbrottsmottagning som är särskilt ärende på nämndens 
decembermöte.   
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 Datum Diarienummer 
 2013-11-25 UAN-2013-0552 
  
 
Internt avtal 2014 avseende gymnasie- och gymnasiesärskola 
 
§ 1 Parter 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), nedan kallad Uppdragsgivaren, och 
Styrelsen för vård och bildning (SVB), nedan kallad Uppdragstagaren. 

§ 2 Styrning 
Utgångspunkten för styrningen är det kommunala självstyret. Kommunens uppdrag är att 
prioritera så att Uppsala kommuns elever och de elever från andra hemkommuner som finns i 
kommunens skolor uppnår målen enligt de nationella styrdokumenten. Detta innebär att 
kommunen alltid ska följa de nationella styrdokumenten, men äger rätten att prioritera 
utvecklingsområden för att nå bästa möjliga måluppfyllelse. 
 
Statliga styrdokument 
Skollagen, gymnasieförordningen, gällande läroplaner för de frivilliga skolformerna, övriga 
förordningar och föreskrifter inom skolområdet, programmålen för gymnasieskolans 
nationella program, nationella kursplaner, ämnesplaner och övriga för området gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter. 
 
Kommunala styrdokument 
Inriktning, verksamhet och ekonomi 2014-2017 (IVE), speciellt kapitel 6.4, kom-
munfullmäktiges policydokument, Utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens uppdragsplan 
och utifrån denna upprättade avtal, Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitiska program 
(AMP), av UAN fastställda specialutformade program och lokala kursplaner, gällande 
samverkansavtal om gymnasieskolan.  
 
§ 3 Avtal 
Uppdragstagaren åtar sig att bedriva utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
i Uppsala kommun under budgetåret 2014 i enlighet med detta avtal. Utbudet för de elever 
som påbörjar sin gymnasieutbildning 2014 framgår av Bilaga 1. För högre årskurser gäller för 
respektive årskull tidigare fastställt utbud i avtalen med  Styrelsen för vård och bildning 
(SVB) och de fram till 2012-07-01 självstyrande gymnasieskolorna. 
Slutligt utbud med antal elevplatser per skola och utbildning fastställs av uppdragsgivaren 
före antagningen i juni 2014. Före fastställande ska samråd ske med uppdragstagaren.  
 
§ 4 Avtalstid 
Avtalet gäller 2014-01-01 – 2014-12-31.  
  
§ 5 Ersättning 
För 2014 gäller fyra uppdrag – Ungdomspsykiatrisk verksamhet (Spången), Modersmåls-
undervisning inom Språkskolan, mottagningen av nyanlända barn och ungdomar 0-20 år samt 
anordnande av sommargymnasium som programövergripande uppdrag för SVB. Dessutom 
har SVB uppdraget att samordna administrationen av all verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Detta regleras i särskilt avtal med 
SVB. Ingår gör också uppdraget om avbrottsmottagning och lärlingsutbildning. 
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 Ersättningen är 1 800 tkr för den ungdomspsykiatriska verksamheten, Spången.  

 
 För modersmålsundervisning utgår ersättning utifrån antalet elever den 15/3 resp 

15/10. Ersättningen per elev är på årsbasis 12 205 kr för en 100 p-kurs, 6 102 kr för en 
50 p-kurs, 6 622 kr för modersmål på grundskolenivå och 15 620 kr per elev i 
gymnasiesärskolan. 

 
 Den fasta ersättningen för mottagningsenheten är 10 200 tkr. I ersättningen ingår då 

den tidigare rörliga eleversättningen för mellan 45-75 elever. Om antalet elever 
understiger 45 eller överstiger 75 under tre på varandra följande månader ska parterna 
diskutera och eventuellt förändra ersättningens storlek.  Ersättningen för 
Aktivitetshuset regleras i särskilt avtal.1  

 
 För anordnande av sommargymnasium 2014 ersätts SVB med 2400 kr per deltagande 

elev, dock max 1 200 tkr. 2  Elever från fristående gymnasieskolor ska erbjudas att 
deltaga i sommargymnasiet på samma villkor som elever från de kommunala 
gymnasieskolorna.  
 

 De fristående gymnasieskolorna har rätt att ta del av de programövergripande 
uppdragen utan kostnad för skolan, så kallad gemensamt finansierad verksamhet. 
  

 Ersättning utgår i gymnasieskolan med ett grundbelopp per elev och program och en 
strukturersättning per elev och skola. För gymnasiesärskolan gäller att i ersättningen 
per elev och program ingår hyresersättning.  Beslut om programersättningar och 
strukturersättning för 2014 fattas av UAN i december 2013.  

 
 För elever som lämnade gymnasiesärskolan from 2012 och framåt och går över till 

gymnasieskolan under året utgår förutom den vanliga programersättningen även ett 
schablonbelopp på 100 000 kr per elev och år. Schablonbeloppet ska användas som 
stöd för den enskilde elev som genererat beloppet och uppdragstagaren ska kunna 
redovisa hur beloppet använts på individnivå.3 

 
 Ersättning tillkommer för elevresorna för elever i gymnasieskolan från andra 

kommuner. För gymnasiesärskolan gäller att samordnade elevresor betalas av 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 

 
 All myndighetsutövning av tilläggsbelopp hanteras av uppdragtagaren inom ramen för 

programersättningen. 
 
 Antalet elever på respektive program stäms av vid nio tillfällen under året, den 15/1, 

15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/9, 15/10, 15/11 och 15/12. Ersättningen för juni baseras på 
avstämningen i maj och ersättningarna i juli och augusti baseras på avstämningen i 
september. 

 
 Undantag från denna ersättning baserad på antalet elever vid avstämningstillfällena 

görs för utbildningen inom IMIND-Ekeby verkstad där det för 2014 utgår en 
preliminär gruppersättning på 1 500 tkr.  

                                                           
1 Ersättningen belastar budgeten för flykting 
2 Ersättningen tas ur potten för strukturersättning. 
3 Belastar gymnasiesärskolans budget 



3 (5) 

 
 Ersättning Lärlingsprogram 3 000 tkr 

 
 Ersättning för avbrottsmottagning utgår med 6 800 tkr. 

 
 Ingen ersättning utgår för förlängd utbildning utöver tre år i gymnasieskolan efter 

utgången läsåret 2013/2014. 
 
 Vid avtal om entreprenad ska avtalstecknaren också stå för finansieringen. 

 
 I ersättningen ingår att garantera att samtliga 16 – 19-åringar som söker utbildning i 

Uppsala kommuns gymnasieskolor erbjuds utbildningsplats. Garantin innefattar även 
de elever som vid avtalstidens början får sin utbildning hos annan 
utbildningsanordnare, med annan huvudman än Uppsala kommun, men som under 
avtalstiden avbryter den utbildningen.  
 

 Ersättning för första utbetalning i januari görs efter att avtalet blivit undertecknat. 
 
§ 6 Omfattning 
Uppdragstagaren ska beakta vad uppdragsgivaren överenskommit med andra kommuner i 
samverkansavtal. Uppdragstagaren åtar sig att i sin organisation och verksamhet arbeta i 
enlighet med Kommunfullmäktiges inriktningsmål i gällande IVE och UAN:s mål och 
uppdrag i gällande uppdragsplaner.  
 
§ 7 Uppdrag utöver IVE och UAN:s uppdragsplan 
Uppdragstagaren åtar sig att på individnivå följa upp resultaten av riktade insatser speciellt på 
yrkesprogram, att analysera resultaten och beskriva vilka typer av riktade insatser som är 
framgångsrika och vilka typer som ger mindre goda resultat. Skillnaden mellan pojkar och 
flickors resultat ska redovisas och analyseras. Upplevda framgångsfaktorer på skolor ska 
också spridas till övriga kommunala gymnasieskolor.  
 
§ 8 Entreprenadförläggning av karaktärsämneskurser 
Uppdragstagaren kan entreprenadförlägga delar av undervisningen i karaktärsämnen i enlighet 
med Lag om entreprenadförhållanden i skolan (1993:802). Upphandling enligt Lagen om 
offentlig upphandling, LOU, och tecknande av avtal med entreprenören görs av 
uppdragstagaren. 
 
§ 9 Fakturering 
Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren varje månad med 1/12 av den årligen, av UAN, 
fastställda undervisningsersättningen per program utifrån den månadsvisa avstämningen 
enligt § 5. Ersättningen för programövergripande uppdrag och de fasta gruppersättningarna 
faktureras med 1/12 per månad. Övriga ersättningar kan uppdragstagaren välja att fakturera 
periodiserat per månad eller en gång per termin. Avstämningsdatum är 15/3 resp 15/10. 
 
§ 10 Arkivering 
Uppdragsgivaren har till Uppdragstagaren givit uppdraget att hantera frågor som framgår av 
detta uppdragsavtal. Till detta är kopplat delegationer med rätt för tjänstemän i 
produktionsnämndens förvaltning att fatta beslut på uppdragsnämndens vägnar. För att båda 
nämnder skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt gällande arkivreglemente för Uppsala 
kommun och tillämplig lagstiftning är parterna överens om att alla handlingar som 
uppkommer inom de båda nämndernas verksamhetsområden, med stöd av detta avtal, skall 
förvaras hos den nämnd som har uppdraget att hantera frågan. Det är även denna nämnd som 
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ansvarar för att sådana förteckningar och planer mm som anges i arkivreglementet upprättas 
och att även i övrigt arkivreglementet följs. En kopia av upprättade förteckningar mm skall 
tillställas såväl respektive part i detta avtal som stadsarkivet. 
 
§ 11 Uppföljning och utvärdering 
 
 Uppdragstagaren ska enligt överenskommelse säkerställa att samtliga pedagogiska 

enheter inom Vård & bildning levererar de enkätsvar och resultatredovisningar med 
beskrivning av effekter av resursfördelning som ingår i Kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknads uppföljningssystem och att detta sker inom föreskriven tid. Samtliga 
pedagogiska enheter ska också delta i möten för återkoppling.  

 
 KF:s mål och uppdrag ska redovisas i samband med årsbokslutet. Uppdragen utöver 

IVE och UAN:s uppdragsplan ska redovisas läsårsvis i samband med årsbokslut.  
 
 Uppdragstagaren åtar sig att möjliggöra för politiker i UAN samt tjänstemän vid UAK 

att, genom bl. a besök, kunna vara förtrogen med uppdragstagarens verksamhet. 
 
§ 12 Överlåtelse 
Ingen av de utbildningar som detta avtal omfattar, se Bilaga 1, får i sin helhet överlåtas till 
annan producent. 
 
§ 13 Ändring/Tillägg  
Ändringar av och tillägg till denna överenskommelse ska ske genom skriftlig handling 
undertecknad av behöriga företrädare för parterna. 
 
§ 14 Omförhandling 
Om förutsättningarna för avtalet förändras på grund av ändrad lagstiftning eller andra beslut 
av myndigheter eller instanser som är överordnade uppdragsgivaren respektive 
uppdragstagaren, äger berörd part rätt att påkalla omförhandling av avtalet. 
  
§ 15 Tvist  
Tvist mellan uppdragsgivare och uppdragstagare med anledning av detta internavtal ska 
hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
§ 16 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner för SVB: Kajsa Wejryd, Lars-Olof Jansson, Birgitta Pettersson 
Kontaktpersoner för UAN:  
Björn Bylund, Nasser Ghazi, Andreas Christoffersson, Marcus Bystedt 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 
 
Uppsala 20     -       -   Uppsala 20    -       - 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Mohamad Hassan   Johan Fredriksson 
Ordförande i Utbildnings- och arbets- Produktionsdirektör för  
marknadsnämnden  Vård och bildning 
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__________________________  ______________________________ 
Carola Helenius-Nilsson   Kajsa Wejryd 
Direktör vid Kontoret för barn, ungdom  Affärsområdeschef/Skolchef för  
och arbetsmarknad   gymnasieskolan, Vård och bildning 



Bilaga 1 Dnr UAN-2013-0317

Utbud gymnasieskolan årskurs 1 läsåret 2014/15
Kommentarer AU 20130604
x markerar erbjudande om program respektive inriktning
L markerar att lärlingsutbildning erbjuds
Nationellt godkända elitidrottsutbildning i flera idrotter, riksidrottsgymnasium i golf och lokal idrottsprofil
placeras på Celsiusskolan
Estetisk variant erbjuds på Lundellska skolan inom ramen för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetensk
programmet och Celsiusskolan inom ramen för samhällsvetenskapsprogrammet

Program och inriktningar Vård&
Bildning

Barn- och fritidsprogrammet x  
Fritid och hälsa x
Pedagogiskt arbete x
Socialt arbete x

Bygg- och anläggningsprogrammet x
Anläggningsfordon x
Husbyggnad x
Mark och anläggning x
Måleri x
Plåtslageri x

El- och energiprogrammet x
Automation
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik x
Energiteknik

Fordons- och transportprogrammet x
Godshantering
Karosseri och lackering x L
Lastbil och mobila maskiner x
Personbil x
Transport x

Flygtekniker x
Riksrekrytering L

Handels- och administrationsprogrammet x
Administrativ service
Handel och service x

Hantverksprogrammet x
Finsnickeri x
Florist
Frisör x
Textil design x
Stylist x
Övriga hantverk L



Bilaga 1 Dnr UAN-2013-0317

Program och inriktning V&B

Hotell- och turismprogrammet x
Hotell och konferens x
Turism och resor x

Industritekniska programmet
Driftsäkerhet och underhållsteknik
Processteknik
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik

Naturbruksprogrammet x
Djur x
Lantbruk x
Skog x  
Trädgård x
Djur/Häst x
Skog/Naturguide x
Kombination med naturvetenskap x

Restaurang- och livsmedelsprogrammet x
Bageri och konditori x
Kök och servering x
Färskvaror, delikatess och catering

VVS- och fastighetsprogrammet x
Fastighet x L
Kyl- och värmepumpteknik
Ventilationsteknik
VVS x

Vård- och omsorgsprogrammet x
(Inga nationella inriktningar)

Ekonomiprogrammet x
Juridik x
Ekonomi x

Estetiska programmet x
Bild och formgivning x
Dans x
Estetik och media x
Musik x
Teater x
Spetsestet Startas om godkännande ges av skolverket

Humanistiska programmet x
Kultur x
Språk x



Bilaga 1 Dnr UAN-2013-0317

Naturvetenskapsprogrammet x
Naturvetenskap x
Naturvetenskap och samhälle x

Riksrekrytering spetsutbildning bioteknik x

Skola/Huvudman V&B

Samhällsvetenskapsprogrammet x
Beteendevetenskap x
Medier, information och kommunikation x
Samhällsvetenskap x

Teknikprogrammet x
Design och produktutveckling x
Informations- och medieteknik x
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap x

Introduktionsprogram x
Preparandutbildning x
Programinriktat individuellt val x
Yrkesintroduktion x  
Individuellt alternativ x
Språkintroduktion x

IB (International Baccalaureate) x

Utbud gymnasiesärskolan årskurs 1 läsåret 2014/15

Program Vård&
Bildning  

Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djuk
Individuellt program
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