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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande 
t.o.m. § 69 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) 
Gabriella Lange (M) 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) t.o.m § 69 
Frida Johnsson (MP) 
Clemens Lilliesköld (V) 

Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
ersättare: 

Ersättare: 

fr o m § 70 
Tekle Embaye (S) fr o m § 70 

Madeleine Andersson (M) t.o.m. 
§69 
Tekle Embaye (S) t.o.m. § 69 
Inger Söderberg (M) 
Josefin Mannberg (S) 
Mohammed Tahir (MP) fr.o.m 
§66 

Övriga Lena Winterbom, uppdragschef, Ida Bylund Lindman, kompetenschef, Lotta Königsson, 
deltagare: chef/rektor, Marcus Bylund, ekonomicontroller, Strateger: Tobias Aström Sinisalo, Björn 

Bylund, Eva Hellstrand, Jan Sund, Tuomo Niemelä, Nasser Ghazi, Eva Egnell, Christer Öjdeby, 
Märit Gunneriusson-Karlström, Lena Nyström Nilsson, vård & bildning, Anders Hägg, vård & 
bildning, Åsa Danielsson, myndighetschef 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 59-85 
Justeringens 
plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-04-14, klockan 15:00 

Underskrifter: 
U/lrik Wärnsberg (S), justerar 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2014-04-10 
Datum för Sista dag för överklagande: 2014-05-06 
anslags uppsättande: 2014-04-15 Datum för anslags nedtagande: 2014-05-07 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§59 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 14 april 2014, klockan 15.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§60 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
- Uppföljning av pedagogisk verksamhet 
- Inbjudan till utbildning Att arbeta i en politiskt styrd organisation 
- Fråga av Ulrik Wärnsberg (S) om uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI 
upphandlade som tjänstekoncession 

- Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp S 

JTusterandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§61 

Delegationsordning 2014 
UAN-2014-0001 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i enlighet med kontorets förslag göra förändringar i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. 

Sammanfattning 
Kontoret har gått igenom delegationsordningen i sin helhet. Redaktionella ändringar, tillägg och 
ändringar av delegat har reviderats för att få en uppdaterad delegationsordning för nämnden 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§62 

Fyllnadsval av representanter i kommunens råd 
UAN-2012-0653 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Klas-Herman Lundgren (S) som nämndens representant i samarbetsorganisationen 
Uppsalas Elevråd, 

att utse Josefin Mannberg (S) som nämndens representant i Dialogforum för unga med 
funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 
Ledamöterna Irene Söderhäll (S) och Rahima Ortac (S) har lämnat sina förtroendeuppdrag i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och sina uppdrag som kontaktpolitiker i Dialogforum 
för unga med funktionsnedsättning respektive Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd. 

Kontaktpolitikers uppdrag är att genom kontinuerlig kontakt med berörd organisation få 
information om verksamheten och organisationens sätt att utföra eventuell överenskommelse 
med nämnden, samt att få behov och idéer t i l l verksamhetsutveckling belysta. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskri velse den 26 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§63 

Extra sammanträde 
UAN-2013-0459 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ett extra sammanträde den 23 april 2014 
klockan 08.00. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över 
remissen Ny nämndorganisation för Uppsala kommun. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 2 maj 2014. Då utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde är den 
22 maj 2014 krävs ett extra sammanträde för att behandla remissen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2014 

Utdragsbestyrkande 
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• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§64 

Ekonomi 2014 
UAN-2014-0137 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Presenteras ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per mars 2014. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari ti l l och 
med februari 2014 med 2 321 tkr, vilket är 5 002 tkr över budget. Resultatet för motsvarande period 
föregående år visade plus 1 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§65 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 2014 
UAN-2014-0066 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten 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 februari presenteras. 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger totalt för perioden januari-mars på 10,2 
procent över vad som är budgeterat men utfallet för perioden är ungefär densamma som för samma 
period 2013. Kostnaderna för utbetalt socialbidrag för januari till mars 2014 är 14 procent över 
budget och utfallet är något högre än för samma period 2013, ca 3 procent. 

Kostnaderna för socialbidrag flykting är 28 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 34 
procent lägre jämfört med perioden januari-mars 2013. Det totala antalet unika hushåll med utbetalt 
ekonomiskt bistånd är högre (ca 100 hushåll) i mars 2014 jämfört med februari 2014. Jämfört med 
motsvarande månad 2013 (mars) är det något fler hushåll i mars 2014 som beviljades ekonomiskt 
bistånd jämfört med föregående år. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§66 

Avtal grundläggande och gymnasialvuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna 
UAN-2014-0190 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till internt avtal för 2014 för utbildning inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. 

Sammanfattning 
Uppdragstagaren ska bedriva utbildning inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna (särvux), samhällsorientering för flyktingar och andra nyanlända 
invandrare och utbildning i svenska för invandrare. Uppdragstagaren ska bedriva Hälsospåret i 
nuvarande form fram till 30 juni 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014. 

sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSdld UTBILDNINGS- OCH 
' " K O M M U N ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§67 

Utbildningsdepartementet: Remiss av promemorian Riksinternatskolor 
(Dnr U201472011/GV) 
UAN-2014-0183 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att avge yttrande ti l l Utbildningsdepartementet enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har inbjudits av Utbildningsdepartementet att besvara remissen Riksinternat
skolor (Dnr U2014/2011/GV) och kommunledningskontoret har överlämnat remissen till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden för handläggning 
och besvarande å kommunens vägnar. 
Riksinternatskolor (U2014/2011/GV) har utretts av en arbetsgrupp inom Utbildningsdeparte
mentet. Promemorian innehåller förslag ti l l författningsändringar för att ge riksinternatskolorna 
samma ställning som andra skolor och att de särskilda bidrag som lämnas för verksamheten vid 
dessa skolor tas bort. Förslaget innebär också införandet av ett enhetligt system för statsbidrag för 
utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. 

Det gäller även IB-utbildning för utlandssvenska elever utom i de fall dessa elever omfattas av 
förordningen (SKOLFS 2002:7) internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg 
samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. 

Nämnden tillstyrker Utbildningsdepartementets förslag, med tillägget att avstämningsdatum för 
statsbidrag ändras från 1 till 15 september för att synkroniseras med avstämningsdatum för 
interkommunala ersättningar. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§68 

Idrottsundervisning på entreprenad 
UAN-2013-0265 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har ansökt hos regeringen om dispens att få lägga ut idrottskurser på entreprenad. 
Beslut från regeringen väntas i mitten av april. 

§69 

Förutsättningar för Trädgårdsutbildningar på Jällagymnasiet 

Anders Hägg, Vård & bildning, presenterar sin delrapport "Förutsättningar för trädgårds
utbildningar på Jällagymnasiet". Han har nämndens uppdrag att undersöka behovet och 
förutsättningarna för Uppsala kommun att anordna trädgårdsutbildning då Säbyholmskolan i 
Upplands Bro lägger ned sin verksamhet i juni 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§70 

Kommunal vuxenutbildning med inriktning trädgård 
UAN-2014-0189 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bifalla förslag från Styrelsen för vård och bildning att starta trädgårdsutbildning på gymnasial 
nivå för vuxna, 

att teckna avtal med Styrelsen för vård och bildning om fem utbildningsplatser reserverade för 
elever från Uppsala kommun 

Sammanfattning 
I skrivelse från Styrelsen för vård och bildning framkommer önskemål om att till hösten 2014 starta 
en gymnasial vuxenutbildning inom trädgård på Jällagymnasiet. Förutsättningarna för utbildningen 
framförs i rapport beställd av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad från utredare Anders 
Hägg. Ärendet Trädgårdsutbildningen i Säbyholm, Upplands Bro kommun, upphör med sin verk
samhet i juni 2014. Enligt utredaren finns ett rekryteringsbehov inom trädgårdsyrken. Närmaste 
trädgårdsutbildning på motsvarande nivå finns idag i Himmelstalund, Norrköping. I samband med 
kartläggning i ärendet framkom information om att det kan finnas planer på att starta trädgårds
utbildning i Skillingbyholm, Järna. 

Mot bakgrund av efterfrågan på trädgårdsutbildningar har förutsättningarna för Jällagymnasiet att 
starta utbildning med inriktning trädgård undersökts. Utbildningen föreslås omfatta 1 000 verk
samhetspoäng och pågå i 50 veckor från augusti t i l l jul i . Cirka 40 procent av utbildningen föreslås 
vara praktikförlagd, bland annat under stora delar av sommaren. Tillgången till praktikplatser 
bedöms av utredaren vara god. Utredaren bedömer med erfarenheten från Säbyholm också på att 
det inte minst från Stockholmsregionen finns en stor potentiell rekryteringsbas. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "uppdra åt kontoret" i andra att-satsen 
ska tas bort. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse 21 mars 2014. 

Justerandes sign 

"7 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§71 

Statistik gymnasie- och gymnasiesärskolan 2014 
UAN-2014-0186 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Informationen innehåller elevstatistik över elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor 15 mars 
2014. Statistiken är uppdelad på kön, program och skola. Redovisningen visar antalet elever 
folkbokförda i Uppsala kommun samt det totala elevantalet. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänstskrivelse den 24 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§72 

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om 
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning 
(Dnr: 32-2014:768) 
UAN-2014-0091 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstår från att yttra sig om 
Sigtuna Skolstiftelses ansökan. 

Reservationer 
Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från 
Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna 
kommun. 

Yrkanden 
Clemens Lilliesköld (V) yrkar att beslutet i att-satsen ska ändras till att nämnden avslår ansökan 
från Sigtuna Skolstiftelse. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till liggande förslag om att nämnden avstår från att yttra sig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§73 

Skolinspektionen, Remiss Dnr 32-2014:1032: Ansökan från Hermods AB om 
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola fr o m läsåret 
2015/2016 
UAN-2014-0079 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker Hermods AB 
ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. 

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

Elevantalet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige, sjunker kraftigt fram till år 2016. 
Samtidigt finns redan en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Under de senaste åren har 
nedläggning av skolor inträffat, någon skola har gått i konkurs och några har avstått från att starta 
trots beviljade tillstånd mycket på grund av sviktande elevunderlag. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att vissa stycken i yttrandet ska flyttas för 
att få ett bättre flöde och struktur. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§74 

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Uppsala kommun - ThorenGruppen AB 
(32-2014:925) 
UAN-2014-0083 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att till Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker Thoren Innovation 
Schoohs ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala 
kommun. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har i en skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från 
Thoren Innovation School om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun. 

Elevantalet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige, sjunker kraftigt fram till år 2016. Samtidigt 
finns redan en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Under de senaste åren har ned
läggning av skolor inträffat, någon skola har gått i konkurs och några har avstått från att starta trots 
beviljade tillstånd mycket på grund av sviktande elevunderlag. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att vissa stycken i yttrandet ska flyttas för 
att få ett bättre flöde och struktur. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Uppsala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§75 

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Uppsala kommun - ThorenGmppen AB 
(32-2014:1062) 
UAN-2014-0088 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstyrker ThorenGmppen AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. 

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

Elevantalet i Uppsala kommun, liksom i övriga Sverige, sjunker kraftigt fram til l år 2016. 
Samtidigt finns redan en överetablering av gymnasieskolor i kommunen. Under de senaste åren 
har nedläggning av skolor inträffat, någon skola har gått i konkurs och några har avstått från att 
starta trots beviljade tillstånd mycket på gmnd av sviktande elevunderlag. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att vissa stycken i yttrandet ska flyttas för 
att få ett bättre flöde och struktur. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-04-10 

§76 

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för en 
fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun - Sveriges Ridgymnasium AB 
(Dnr 32-2014:992) 
UAN-2014-0089 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden beslutar 

att t i l l Skolinspektionen insända yttrande innebärande att nämnden avstår från att yttra sig om 
Sveriges Ridgymnasium AB ansökan om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Sigtuna kommun. 

Reservationer 

Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig ti l l förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har i skrivelse berett Uppsala kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från 
Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i 
Uppsala kommun. 
Yrkanden 
Clemens Lilliesköld (V) yrkar att beslutet i att-satsen ska ändras ti l l att nämnden avslår ansökan 
från Sigtuna Skolstiftelse. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall t i l l liggande förslag om att nämnden avstår från att yttra sig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§77 

Svar på brev till nämnden 
UAN-2014-0110 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att besvara inkomna skrivelser i enlighet med föreslagna svar, 

att t i l l Styrelsen för vård & bildning hemställa om att styrelsen ger skriftliga svar t i l l berörda 

Reservationer 

Clemens Lilliesköld (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Skrivelser har inkommit från lärare på Katedralskolan, fem danslärare på Bolandgymnasiet och en 
lärare på Bolandgymnasiet med frågor angående besparingar respektive utvecklingen på estetiska 
program och specifikt dansinriktningen. 
Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar att "utifrån" i sista meningen i första stycket i nämndens svar t i l l lärare på 
Katedralskolan om institutionstekniker, stryks och ersätts med "med utgångspunkt i " och tillägg 
med en mening "Vård & bildning genomför nu ett arbete för att nå ett ekonomiskt resultat med en 
budget i balans." Tillägg med en mening i mitten av andra stycket "Nämnden ser det som viktigt att 
det vid förändrings åtgärder inom gymnasieskolan beaktas hur administrativa uppgifter för lärarna 
påverkas." Samt att sista meningen i tredje stycket ändras till att lyda "Som ett led i detta prioriteras 
undervisningskostnader för att göra det möjligt att stärka lärarnas professionalitet och höja 
lärarlönerna." Ny mening sist i andra stycket "Detta kommer på sikt att bidra ti l l en under-visning 
där kvaliteten och resultaten i Uppsala skolor kommer att höra till de bästa i landet." Kenny Jonsson 
(C) yrkar vidare att sista stycket i brevet stryks. 

Frida Johnsson (MP) yrkar tillägg med en att-sats: "att t i l l Styrelsen för vård & bildning hemställa 
om att styrelsen ger skriftliga svar ti l l berörda lärare." Frida Johnsson (MP) yrkar vidare att i 
nämndens tre skrivelser till berörda lärare ska läggas till "Nämnden hemställer samtidigt hos 
Styreslen för vård & bildning, att styrelsen ska avge skriftliga svar till berörda lärare." 

Clemens Lilliesköld (V) yrkar att sista meningen i tredje stycket i Kenny Jonssons (C) yrkande ska 
ändras ti l l att lyda "Detta kommer på sikt bidra till undervisning med högre kvalitet och bättre 
resultat i Uppsala". 

Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande och Frida Johnssons (MP) 
yrkande. Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare avslag på Clemens Lillieskölds (V) yrkande. 

lärare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kenny Jonssons (C) yrkande mot Clemens Lillieskölds (V) yrkande och finner 
bifall till Kenny Jonssons (C) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Frida Johnssons (MP) yrkande och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§78 

Ansökan om anslag till utveckling av verksamhet: Transfer Stockholm-Uppsala 
UAN-2014-0184 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bifalla ansökan om medel för utveckling av verksamheten i Uppsala län med 300 tkr för 
perioden 2014-2015. 

Sammanfattning 
Transfer är en organisation för kunskapsöverföring mellan arbetsliv och skola. Transfer fungerar 
som ett nätverk av företag och människor som delar med sig av sin kunskap. Verksamheten bedrivs 
i form av undervisning i gymnasieskolor; Transfertimrnar. De som jobbar i näringslivet åker ut ti l l 
skolor och håller lektioner i ett hundratal olika ämnen. 

Transfer har ansökt medel för utveckling av sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§79 

Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn i Uppsala kommun 
UAN-2014-0065 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att i enlighet med förslag avge svar till Skolinspektionen angående beslut efter tillsyn i Uppsala 
kommun, 

att nämndens ordförande undertecknar svaret tillsammans med ordförandena för barn- och 
ungdomsnämnden och Styrelsen för vård och bildning. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014.1 sitt beslut efter 
tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste 
åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedömningarna och 
kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade bristerna. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§80 

Fyllnadsval till program och yrkesråd 
UAN-2011-0562 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Klas-Herman Lundgren (S) att företräda nämnden i El- och energiprograrnmet, 

att utse Josefin Mannberg (S) att företräda nämnden i Fordons- och transportprogrammet, 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att företräda nämnden i Flygteknikerprograrnmet, 

att Inger Söderberg (M) kvartstår som nämndens representant i VVS- och fastighetsprogrammet. 
Sammanfattning 
Nämnden utser ledamöter att ingå i de kommunala gymnasieskolornas programråd. Irene Söderhäll 
(S) och Rahima Ortac (S) har avgått ur nämnden och nya ledamöter ska utses i deras ställe i de 
programråd de varit utsedda ti l l . 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2014. 

Uppsala 
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§81 

Uppföljning av pedagogisk verksamhet 2013 
UAN-2014-0212 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen, 

att översända rapporten för kännedom till Styrelsen för vård och bildning, 
att lägga rapporten om uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala kommun 2013 

till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppföljningen har genomförts 2013 inom ramen för Uppsala kommuns uppföljningssystem för 
pedagogisk verksamhet. Uppföljningen syftar till att ge nämnderna beslutsunderlag och verk
samheterna verktyg för utveckling. Uppföljningen ger möjligheter till jämförelser mellan enheter 
och över tid. 

Rapporten bygger främst på resultat från genomförda föräldra- och elevenkäter, men innefattar även 
andra uppföljningsunderlag som verksamhetsredogörelser och officiell statistik. Resultat och analys 
har återkopplats på olika sätt, både enhetsvis och genom kommungemensamma presentationer. 

Beslutsunderlag 
Kontoret tjänsteskrivelse den 8 april 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§82 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§83 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för S-gruppen 2 timmar den 5 maj 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§84 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Mohamad Hassan (FP), Ulrik Wärnsberg (S), Inger Söderberg (M), Mohammed Tahir 
(MP) och Josefin Malmberg (S) att delta i barn- och ungdomsnämndens utbildning Att arbeta i 
en politiskt styrd organisation, den 12 maj klockan 08.30-12.00 

Sammanfattning 
Föreligger inbjudan till utbildning i att arbeta i en politiskt styrd organisation från barn- och 
ungdomsnämnden. Utbildingen är den 12 maj 2014, Idockan 08.30-12.00 på Uppsala Konsert & 
Kongress, UKK. 

Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserar fråga om uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI 
upphandlade som tjänstekoncession. Ulrik Wärnsberg (S) vill att nämnden får en uppföljning av 
de tjänstekoncessionsupphandlade verksamheterna arbetsmarknadsinsatser och SFI. 

§85 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2014-0026 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§86 

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar 
UAN-2013-0555 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta förslag ti l l behovsplan 2014 för bostäder till nyanlända flyktingar, att överlämna 
behovsplanen till kommunstyrelsen, 

att kommunstyrelsen återkommer ti l l nämnden med en plan för hur behovsplanen ska verkställas. 

Sammanfattning 
För att kunna fullgöra Uppsala kommuns åtagande när det gäller mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn har kommunen behov av bostäder som kan erbjudas de nyanlända. Utifrån 
nuvarande förutsättningar och kända variabler såsom planerat mottagande, överenskommelser med 
Migrationsverket och Länsstyrelsen samt tidigare års mottagande kommer kommunen årligen ha ett 
behov av drygt 40 bostäder. 

De bostäder som Uppsala kommuns nyanlända är i behov av är vanliga enskilda lägenheter utan 
särskilt boendestöd. Behovsplanen ses över i samband med att överenskommelser om mottagande 
av nyanlända och ensamkommande barn tecknas med Länsstyrelsen. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: "att kommun
styrelsen återkommer till nämnden med en plan för hur behovsplanen ska verkställas." 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2014. 

Utdragsbestyrkande 


