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Periodbokslut och prognos per april 2013 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
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. 
 
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, Försörjningsstöd -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. 
Den satsning nämnden gör med visstidsanställningar som riktas till arbetslösa 
försörjningsstödsmottagare är en viktig och nödvändig åtgärd, som ger en ekonomisk 
nettovinst till kommunen. Långsiktigt kommer detta att ge minskat behov av försörjningsstöd. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
  
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Uppföljning per april 2013 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

KF-budget Resultat Nettokostnad Resultat
Belopp i miljoner kronor nettokostnad perioden årsprognos årsprognos

Nämnden totalt 1 315,4 -7,3 1 349,4 -34,0

Politisk verksamhet 1,9 0,1 1,9 0,0
Infrastruktur, skydd m.m. 4,2 -0,1 4,6 -0,4
Fritid och kultur 1,6 0,0 1,6 0,0
Gymnasie- och gymnasiesärskola 783,4 6,3 770,4 13,0
Kommunal vuxenutbildning 125,5 -6,4 124,8 0,6
Individ- och familjeomsorg 263,7 -17,4 319,2 -55,6
Flyktingmottagande 16,0 2,0 14,5 1,5
Arbetsmarknadsåtgärder 119,2 8,2 112,3 6,9
Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 0,0 0,2 0,0

Försämring Förbättring
Resultatrisk 10,0 5,0 -44,0 -29,0

Prognosspann

 

Analys av delårsbokslut och helårsprognos 
Total UAN 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 532 565 530 999 1 566 1 609 538 1 592 996 16 542
Kostnader -539 902 -530 999 -8 903 -1 643 541 -1 592 996 -50 545
Resultat -7 337 0 -7 337 -34 003 0 -34 003

Jan-april Helår

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden med       
-7 337 tkr. Helårsprognosen pekar mot ett minus med 34 003 tkr. Nämndens prognostiserade 
underskott återfinns inom verksamhet försörjningsstöd med -55 584 tkr. I prognosen per april 
är reserven för ofördelad medel 0 kr. Nämndens resultat och prognos kommenteras inom 
respektive verksamhetsområde. 

 
Total UAN
(Belopp i tkr) År 2010 År 2011 År 2012
Intäkter 540 534 549 187 525 213

Kostnader -532 669 -543 404 -555 174

Resultat 7 865 5 783 -29 961

 Resultat jan-april
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Politisk verksamhet (1)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 649 649 0 1 948 1 948 0
Kostnader -562 -649 87 -1 948 -1 948 0
Resultat 87 0 87 0 0 0

Jan-april Helår

 
Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat med 87 tkr för perioden jan-april. Kostnader 
för sammanträdesarvoden är lägre är budgeterat. För helåret förväntas ett resultat i balans.  

 

 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m (2)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 1 384 1 384 0 4 151 4 151 0
Kostnader -1 530 -1 566 36 -4 592 -4 697 105
Resultat -146 -182 36 -441 -546 105

Jan-april Helår

 
Konsumentfrågor redovisar ett utfall på - 146 tkr för perioden, vilket beror på ökade resurser 
för att öka ungdomars kännedom om privatekonomi och konsumenträtt. 12 gymnasieskolor 
och närmare 650 gymnasieelever har tagit del av förebyggande insatser om privatekonomi 
och konsumenträtt under första kvartalet 2013. Prognoserat utfall för helår 2013 är - 441 tkr. 
Medel för att täcka kostnaderna för minusresultatet reserverades innan året från 
arbetsmarknadsområdet.  

 

Fritid och kultur (3) 

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 533 533 0 1 658 1 598 60
Kostnader -533 -533 0 -1 617 -1 598 -19
Resultat 0 0 0 41 0 41

Jan-april Helår

 
Fritid och kultur redovisar ett resultat i balans för perioden. Prognosen pekar mot ett positivt 
resultat med 41 tkr, vilket motsvarar det av nämnden avsatta ofördelade medel. 

 
Gymnasieskola (434) 

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 304 164 302 282 1 882 911 434 906 845 4 589
Kostnader -300 114 -302 282 2 168 -900 951 -906 845 5 894
Resultat 4 050 0 4 050 10 483 0 10 483

Jan-april Helår

 
Gymnasieskolans resultat per april månads utgång visar på överensstämmelse med budget. 
Osäkerhetsfaktorer finns alltid avseende volymer och fördelning av elever på program med 
olika stora kostnader. Prognosen för budgetåret 2013 innebär att ofördelade medel minskar 
med 4 000 tkr.   
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Fler elever från andra kommuner än beräknat finns i de kommunala gymnasieskolorna och en 
ytterligare ökning förväntas vid antagningen till gymnasieskolan i höst. En beräknad höjning 
av ersättningen till Naturbruksprogrammet ger också högre interkommunal ersättning. 
Sammantaget gör detta att intäkterna från interkommunal ersättning höjs med 4 000 tkr i 
prognosen jämfört med budget. 
 
Nämnden avser att via aktivt beslut höja ersättningen med knappt 27 000 kr per elev och år 
från halvårsskiftet vilket beräknas ge ytterligare 2 700 tkr till naturbruksutbildningen under 
hösten, varav nämndens bidrag blir ca 1 000 tkr och resten, 1 700 tkr, utgör interkommunal 
ersättning.    
 
Ersättningarna till de kommunala skolorna är i grunden högre under våren än under hösten 
men blir nu något större än budgeterat på grund av vissa volymökningar och elevers val av 
utbildningar med högre ersättningar samt den ökade ersättningen till naturbruksprogrammet. 
Dessa ersättningar höjs med ca 20 000 tkr. Del i kostnadsökningen är också den kommunala 
garanti som betalas ut för de spetsutbildningar som startade lå 2010/2011 med inriktning mot 
franska resp bioteknik. Den kommunala garantin upphör i och med vårterminen 2013 och 
kostnaden för denna uppgår till 2 000 tkr. 
 
Nuvarande ansökningsläge till gymnasieskolan läsåret 2013/14 tyder på att antalet elever i 
fristående gymnasieskolor minskar till en nivå under budgeterad, beräknat till ca 12 000 tkr. 
 
I övrigt beräknas bara mindre avvikelser ske jämfört med budget. 

Gymnasiesärskola (435) 

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 26 183 25 013 1 170 76 746 75 039 1 707
Kostnader -23 906 -25 013 1 107 -74 198 -75 039 841
Resultat 2 276 0 2 276 2 548 0 2 548

Jan-april Helår

 
Periodbokslutet visar på ett plusresultat med 2 276 tkr. Prognosen pekar mot ett positivt 
resultat med 2 548 tkr varav 1 285 tkr avser av nämnden avsatta ofördelade medel. Antalet 
interkommunala elever beräknas till 44 vilket innebär 1 800 tkr högre interkommunala 
ersättningar. Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av kraven att alla 
grundsärelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Utredningen innebär för många elever att 
de skrivs ut från särskolan. Enligt den nya Skollagen har särskoleelever rätt att söka till 
introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Allt detta och den löpande antagningen till 
gymnasiesärskolan är osäkerhetsfaktorer vad gäller antal elever på gymnasiesärskolan. 
Kostnaderna för Studie och yrkesvägledare (syv) ökar med 240 tkr p.g.a. att antal elever per 
syv har minskat. Kostnaderna för tilläggsbelopp höjs med 1 300 tkr samt 120 tkr avses för 
modersmålsundervisning.  

 

Vuxenutbildning (44-48)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 48 693 48 512 181 153 267 145 537 7 730
Kostnader -55 064 -48 179 -6 885 -152 641 -144 537 -8 104
Resultat -6 371 333 -6 704 626 1 000 -374

Jan-april Helår
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Periodbokslutet visar ett negativt resultat med 6 371 tkr. Huvudsakliga orsaker är dels att de 
höga volymerna från tidigare år med yrkesvux ännu inte fasats ut helt och att kostnaden för 
Sfi under första halvåret bedöms vara högre än sedan då det i den gamla upphandlingen även 
ingår introduktionsinsatser.  

Prognosen visar ett positivt resultat med 626 tkr. Skillnaden mot periodbokslutet förklaras 
främst i att Uppsala beräknas få extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux på 7 730 tkr.   

 
Individ - och familjeomsorg (574)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 96 429 95 211 1 218 290 589 285 632 4 957
Kostnader -113 861 -95 211 -18 650 -346 173 -285 632 -60 541
Resultat -17 432 0 -17 432 -55 584 0 -55 584

Jan-april Helår

 
Verksamheten totalt avviker mot budget med – 17 432 tkr. Det är ett bättre resultat än 
motsvarande period 2012, som hade ett resultat på – 20 977. Intäkterna visar ett positivt 
resultat med drygt 1 200 tkr, vilket är knappt 550 tkr bättre än föregående år. Kostnaderna 
avviker från budget med -18 651 tkr, ett utfall som är 3 000 tkr bättre än per april 2012.  

 

En del av avvikelsen beror på den bostadssociala verksamheten. Totalt sett har den 
bostadssociala verksamheten kostat 10 618 tkr, varav drygt 5 800 tkr är förvaltningskostnader. 
Nämnden har inte fått kommunbidrag för den verksamheten, utan den finansieras av medel 
som är avsedda för ekonomiskt bistånd. Externa intäkter på 1 547 tkr kommer från övriga 
ansvariga nämnder och 736 tkr omfördelas från verksamhet flyktingmottagning. 

 

Förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd avviker från budget med + 1 414 tkr. Det 
positiva resultatet beror främst på att lönekostnaderna under perioden är lägre än budgeterat 
eftersom resultatet av löneavtalen märks i utfallet först efter april, liksom kostnader för 
sommarvikarier. Såväl kostnader som intäkter är högre än budgeterat. Kostnaderna förklaras 
av att myndigheten erbjudit personer med anställningsstöd anställning vilket också medför 
högre intäkter samt högre intäkter för projekt än budgeterat. 

 

Förvaltningskostnaderna för bostadssamordningen avviker marginellt från budget. 

 

Utbetalt ekonomiskt bistånd avviker mot budget med – 19 534 tkr. Det är ett bättre resultat än 
motsvarande period 2012 med 2 400 tkr. Kostnaderna är högre 2013, en ökning med 2,5 
procentenheter. Förklaringen ligger huvudsakligen i normökning och övriga 
kostnadsökningar. Antalet hushåll är marginellt högre. 

 

Prognosen beräknas till -55 584 tkr. Det utbetalda biståndet beräknas till 235 000 tkr, något 
högre än 2012. Arbetsmarknadsläget innebär en stor osäkerhetsfaktor. Arbetslösheten bedöms 
öka såväl 2013 som 2014, och medföra ett ökat inflöde till försörjningsstödet. Den satsning 
som kommer att ske med hjälp av Navets verksamhet och välfärdsjobben kommer att resultera 
i att många personer blir självförsörjande, men effekten på nämndens kostnader blir inte så 
stor om det samtidigt sker en stor ökning av nya biståndsmottagare. 
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Förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas ge ett positivt resultat på 1 696 tkr. 
Det sammanhänger med den omorganisation som kommer att genomföras den 1 september 
2013. Antalet anställda kommer att bli färre vilket ger minskade lönekostnader. 

 

Den bostadssociala verksamheten beräknas ge ett positivt resultat å 1 512 tkr, varav 
förvaltningskostnaderna svarar för 408 tkr på grund av lägre lönekostnader 

 

Nämnden har under många år haft ett negativt resultat för verksamheten. Flera faktorer har 
påverkat detta. Den största faktorn ligger i kostnaderna för myndighetsutövningen och för 
utbetalt bistånd redan från början när nuvarande organisation genomfördes låg på en högre 
nivå än budget. Antalet biståndsmottagare låg på en ganska låg och jämn nivå under flera år 
men en kraftig ökning skedde som ett resultat av lågkonjunkturen 2008. Antalet 
biståndsmottagare har därefter inte minskat även om konjunkturen förbättrats något. Även 
antalet personer med långvarigt biståndsmottagande har ökat vilket också bidrar till 
kostnadsutvecklingen. Den prognos som Arbetsförmedlingen ger vad gäller arbetslösheten de 
närmsta åren innebär en stor riskfaktor för en fortsatt ökning av biståndsmottagare och 
kostnader för verksamheten. 

 

I samband med genomförandet av nuvarande organisation fördelades uppgifter och klienter på 
olika nämnder. Nämnden fick ansvar för beslut om försörjningsstöd (kommunfullmäktiges 
reglemente). Kommunbidraget avsåg den verksamheten, men var inte anpassat till vare sig 
antalet biståndsmottagare eller den personal som tilldelades uppdraget. Dessutom fick 
nämnden ansvar för alla hushåll/personer som hade bistånd till bostadssocialt kontrakt och 
kommunal borgen, kommunbidraget tillföll däremot dåvarande nämnden för vuxna med 
funktionshinder. Det har också bidragit till diskrepansen mellan budget och kostnad. När den 
nya myndigheten för bostadssamordning beslutades innebar det såväl nya uppdrag som ökat 
resursbehov. Däremot har det inte medfört ett ökat kommunbidrag.  Om nämnden inte hade 
haft den bostadssociala verksamheten hade underskottet för ekonomiskt bistånd varit 28 000 
tkr. 

 

Nämnden vidtar följande åtgärder: 
• Omorganisation av verksamheten för ekonomiskt bistånd. Genom den nya organisationen 

effektiviseras arbetet, genomströmningen kommer att öka och fler biståndsmottagare får stöd 
och insatser som ökar möjligheterna till egen försörjning. 

• Satsning på Navet och på välfärdsjobb så att biståndsmottagare som har arbetshinder av olika 
slag får ett kvalificerat stöd till arbete eller utbildning. 

• Myndigheten för bostadssamordning har utvecklat en professionalism i det bostadssociala 
arbetet. Bedömningen av rätten till bistånd sker på ett enhetligt sätt, stöd och tillsyn ges för att 
hjälpa hyresgästen till eget kontrakt och det bedrivs ett vräkningsförebyggande arbete. Det 
kommer på sikt att resultera i en större genomströmning, fler hyresgäster får ett eget kontrakt 
och kostnaderna för tillfälligt boende minskar. 
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Flyktingmottagning och introduktion (61)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 12 589 13 868 -1 279 39 104 41 604 -2 500
Kostnader -10 593 -13 868 3 275 -37 652 -41 604 3 952
Resultat 1 997 0 1 997 1 452 0 1 452

Jan-april Helår

 
Verksamheten per april 2013 avviker mot budget med 1 997 tkr, vilket är väsentligt bättre än 
motsvarande period 2012, som redovisade ett resultat på -1 705 tkr. Avvikelsen ligger i 
minskade intäkter men än mer minskade kostnader. Flyktingmottagandet de senaste åren har 
varit litet och den ökning som Migrationsverket beräknade länstalen på har inte skett.  
Avvikelsen ligger även i att föreningsbidragen nämnden ger som särskilt verksamhetsbidrag 
ännu inte utbetalats. 

 
Prognosen är som alltid svår. Enligt Migrationsverket har mottagande av flyktingar från 
Syrien inte blivit så stor som beräknat. Uppsala kommun har en överenskommelse om att ta 
emot 350 nyanlända flyktingar under året men bedömningen är att antalet mottagan, liksom 
tidigare år är lägre än överenskommet. En viss ökning bedöms under resterande del av 2013 
jämfört med första tertialen. Prognosen beräknas till 1 452 tkr. 

 

Den stora riskfaktorn är förändringar av flyktingmottagandet. 

 
Arbetsmarknadsåtgärder (62)  

 
(Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Intäkter 41 942 43 547 -1 605 130 642 130 642 0
Kostnader -33 739 -43 699 9 960 -123 769 -131 096 7 327
Resultat 8 203 -152 8 355 6 873 -454 7 327

Jan-april Helår

 
Periodbokslutet visar ett överskott på 8 203 tkr. Orsak är att ett antal kostnadsområden inte 
periodiserats såsom exempelvis feriearbete och de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna 
som börjar i juni. Kostnader för delar av välfärdsjobb har redovisats som köp av verksamhet 
från Vård & bildning för januari och februari innan navet tog över administrationen av dessa. 

Prognosen för 2013 bedöms vara cirka 7 327 tkr bättre än budget. Främst beror det på att 
bidragen till organisationer och föreningar minskat och att kostnader för praktiksamordning 
felbudgeterats. Formerna för jobbmässan har ändrats och beräknas ge en besparing på 250 tkr.  

 

 

Riskkällor och osäkerhet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på – 34 003 tkr med en 
osäkerhet på -10,0 mnkr till +5,0 mnkr. 



Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2013-05-23  

2200_UAN_Namndens_analys  7(11) 

Investeringar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en investeringsbudget på 500 tkr. Nämnden 
beräknar hålla ramen för investeringar. 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling 

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Varav effekt av Varav återstående 
Belopp i tusen kronor  löneavtal del (volymer mm)

Bokslut f.å. Årsprognos Diff % Diff tkr % tkr % tkr

Lönekostnad (konto 50-51) 58 306 64 857 11% 6 551 2,5% 1 450 9% 5 101

 

From 2013-01-01 tillhör CVL, Centrum för vuxnas lärande UAN tidigare tillhörde de T&S 

Antal anställda 19 st 

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)  

Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016  

Uppdrag  Uppföljning 2013 

6.1 Politisk verksamhet  
1. att arbeta med införande av garanti- och 

handläggningstider på lämpliga områden Uppdraget kommer att genomföras 
under året 
 

I samband med myndighetsutövning 
beskrivs processer för handläggning 
varigenom lämpliga mått på 
handläggningstider definieras. 

Försörjningsstöd genomgår en omfattande 
omorganisering under 2013 och en del i den 
nya organisationen handlar om översyn och 
införande av effektiva och snabba flöden 
mellan försörjningsstöd och Navet. En del i 
effektiviseringen är införandet av 
arbetsmarknadsmodulen i 
handläggarsystemet ProCapita där klienter 
som söker ekonomiskt bistånd på grund av 
arbetslöshet snabbare ska kunna anvisas till 
arbetsmarknadskartläggning och insats hos 
olika utförare via Navet.  
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Internt ser vi över flöden av klienter från 
Mottagningsenheten ut i de nya teamen som 
kommer att finnas i den nya organisationen. 
I processkartläggningen arbetar 
verksamheten tillsammans med kontorets 
kvalitetscontroller för kvalitetsäkring av de 
nya flödena. 

I uppbyggnadsprocessen av Navet så är 
korta handläggningstider centralt. Införande 
av arbetsmarknadsmodulen så ökar 
möjligheten mäta och följa upp 
handläggningstider.  

2. att genomföra minst en innovationsupphandling 
där så är möjligt Uppdraget är genomfört 

 

Nämnden har under året genomfört två 
innovationsvänliga upphandlingar i form av 
tjänstekoncession, en inom 
arbetsmarknadsområdet och en inom 
vuxenutbildning, Sfi. 

3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den 
interna kontrollen, Uppdraget kommer att genomföras 

under året 
 

Arbetet med riskanalyser kommer att 
utvecklas och ligga till grund för nämndens 
kontrollplan. Det innebär att planen i högre 
grad kan fungera som ett verktyg för att 
säkra kvaliteten. 

Inom försörjningsstöd pågår arbete med att 
utveckla internkontrollplanen inom sitt 
område. 

4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande 
och delta i utvecklingen av verksamheten och 
komma med förslag till förbättringar 

Uppdraget kommer att genomföras 
under året 
 

Uppdragsenheterna utvecklar strategrollen 
med omfattande inslag av medskapande.  

Myndigheterna har inlett ett systematiskt 
kvalitetsarbete som innehåller tydliga inslag 
av delaktighet från medarbetare kring bland 
annat processbeskrivningar. 

I arbetet med organisationsförändringen av 
försörjningsstöd har ledningen fört 
kontinuerligt dialog med samtliga 
medarbetare. Samtliga medarbetare har mött 
ledningen i återkommande storsamlingar 
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där information om förändringarna givits. I 
tvärgrupper med medarbetare har 
synpunkter, frågeställningar och 
förbättringsförslag fångats upp.  

Inom Myndigheten för Bostadssamordning 
har under året genomförs ett 
kvalitetssäkringsprojekt kring myndighetens 
arbetsprocesser genomfört. Projektet har 
genomfört work-shops med samtliga 
medarbetare kring utvecklingsområden, 
förbättringar mm.  

I uppbyggnadsprocessen av Navet så 
uppmuntras medarbetare delge sina 
erfarenheter av arbetsmetoder. 

5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna 
synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den 
egna verksamheten 

Uppdraget kommer att genomföras 
under året 
 

Myndigheterna har inlett ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Arbetet innehåller 
delaktighet från medarbetare kring bland 
annat processbeskrivningar. 

Myndigheterna medverkar i kontorets 
kvalitetsråd där arbete pågår med att 
tydligare få in kvalitetsledningssystem i alla 
verksamheter. Idag fångas 
effektiviseringsförslag och synpunkter upp 
via enheternas ledning, enhetschef och 
gruppledare, och delges på ledningsmöte, 
socialbidragsmöten med fokus på 
rättssäkerhetsfrågor samt inom 
verksamhetens lokal- och säkerhetsgrupp.  

Ytterligare verksamhetsområdet har 
komplitterat Navet under året. 
Kommunikationskanaler för att ge 
medarbetarna ytterligare möjlighet att 
lämna synpunkter samt förslag på 
effektiviseringar kommer att utvecklas 
under året. 

  

6.4 Pedagogisk verksamhet  
1. att säkra alla skolors aktiva arbete med 

likabehandlingsplaner 
Arbetet med uppdraget har inte 
påbörjats 
 

Likabehandlingsarbetet följs upp i den 
elevenkät som årligen delas ut till 
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gymnasieelever i Uppsala. Resultatet av 
denna visar att likabehandlingsarbetet inte 
nått ut till eleverna. Ca en tredjedel säger att 
de deltar i arbetet, medan en tredjedel säger 
att de inte deltagit och resterande tredjedel 
uppger att de inte vet om de deltagit eller 
inte. Kontoret kommer under året följa upp, 
analysera och peka på goda exempel för att 
gymnasieskolorna arbete ska bli mer aktivt. 

2. att säkra att hälsoplan och drogförebyggande 
arbete finns på samtliga skolor Uppdraget kommer att genomföras 

under året 
 

Socialnämnden för barn och unga har på 
KF:s uppdrag tagit fram ett förslag på nytt 
drogpolitiskt program för Uppsala kommun 
som ersätter den nu gällande drogpolicyn. 
Samverkan har skett med nämnden för hälsa 
och omsorg då den även omfattar andra 
grupper i befolkningen.  

En kommunikationsplan som beskriver hur 
programmet ska kommuniceras till de 
identifierade målgrupperna ska tas fram när 
programmet har fastställts.  

3. att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har 
tillgång till elevhälsoteam. Uppdraget kommer att genomföras 

under året 
 

Genom uppföljning i gymnasieskolans egen 
resultatredovisning har uppgifter lämnats 
om i vilken grad skolorna har tillgång till 
olika typer av elevvårdsresurser. Samtliga 
kommunala gymnasieskolor har tillgång till 
dessa resurser, oftast direkt på skolan. 

4. att se till att fler elever fullföljer 
gymnasieutbildningen, Uppdraget kommer att genomföras 

under året  
 

I verksamhetsberättelsen för 2012 lyfter 
nämnden fram behoven av tidiga satsningar 
på läsning, kvalitativ studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan, satsningar 
på matematik, individuellt bemötande av 
elever och anpassat särskilt stöd till de 
elever som behöver detta för att öka 
genomströmningen och minska 
studieavbrotten. En särskild uppföljning av 
avbrotten i gymnasieskolan pågår. 
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5. att följa upp gruppen under 25 år avseende 
egenförsörjning genom utbildning och 
sysselsättning. 

Uppdraget kommer att genomföras 
under året 
 
 
Nämnden har gett i uppdrag till kontoret att 
ta fram ett förslag på hur informations- och 
uppföljningsansvaret, ungdomar 16–
19 år, ska organiseras, hur kommunen ska 
ge stöd åt ungdomar som varken studerar 
eller arbetar i åldrarna 15─25 år, hur 
kommunen ska stödja ungdomar 12─16 år 
som riskerar att komma utanför studier och 
arbete och hur en organisation kan 
skapas, där olika insatser kan samverka för 
stöd till berörda ungdomar. En viktig del av 
detta arbete är att skapa förutsättningar för 
elever att fullfölja sina gymnasiestudier. 

 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

 

 

Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 

Ordförande    Sekreterare 
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