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Uppsa la 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 08:30 - 12:40 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Tekle Embaye (S) 
Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande e r s ä t t a r e : Madeleine Andersson (M) § 231 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) t.o.m. § 230 
Gabriella Lange (M) Ersättare: 
Mats Johnsson (FP) 
Kenny Jonsson (C) 
Irene Söderhäll (S) t.o.m. § 230 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Frida Johnsson (MP) 

RahimaOrtac (S) § 231 

Madeleine Andersson (M) 
Inger Söderberg (M) 
Anne Lennartsson (C) t.o.m. 
§230 
Rahima Ortac (S) 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Carola Helenius-Nilsson, direktör, strateger: Karin Carlsson, 
Eva Egnell, Nasser Ghazi, Andreas Christoffersson, Björn Bylund, Håkan Eriksson, Eva 
Hellstrand, Åsa Danielsson, myndighetschef, Marcus Bystedt, ekonom, Anna Hellström, 
ekonom, Jan Sund, verksamhetschef, Ida Bylund Lindman, kompetenschef, Tuomo Niemelä, 
controller, Kristina Frändén, uppdragsselcreterare, Kristian Stjemdorff, projektledare kontoret 
för samhällsutveckling, Jens Skoglund, processledare kontoret för samhällsutveckling 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 203 -231 

Justeringens 
plats och tid: Jfrmtoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 21 november klockan 16.00 

Underskrifter yt^vj 
Mohamad Hassan (FP), ordförande Ulrik Wärnsberg (S), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 2013-11-22 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2013-11-14 

Sista dag för överklagande: 2013-12-13 
Datum för anslags nedtagande: 2013-12-16 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kontoret för barn, ungdonv^ft arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

lusterandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsa la 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2013-11-14 

§203 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden 
den 21 november klockan 16.00 på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
Stationsgatan 12. 

§204 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Inbjudan från Inspektionen för vård och omsorg om tillsynsåterföring 
- Fråga från Rahima Ortac (S) om vilka personer som får välfärdsjobb inom Navet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2013-11-14 

§205 

Rapport sommarskola och sommargymnasium 2013 
UAN-2013-0503 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över sommarskolan och sommargymnasiet för 2013 presenteras. Rapporten är en 
kort resultatredovisning av sommarskolan för årskurs 9 och för samtliga årskurser på 
gymnasieskolan. 
De totala utbildningsplatserna på sommarskolan för årskurs 9 var 166 platser och antalet elever 
136 stycken. Av de 136 eleverna var andelen som uppnådde gymnasiebehörighet 49 procent. 

Sommargymnasiet hade 394 utbildningsplatser och 290 elever. Av dessa elever hade 85 
procent av de elever som fullföljde sommargymnasiet godkänt i minst ett ämne. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2013. 

Utdragsbestyrkande 



4(27) 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§206 

Statistik gymnasie- gymnasiesärskolan 2013 
UAN-2013-0208 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Presenteras elevstatistik över elever i Uppsala kommuns skolor 15 oktober 2013. Statistiken är 
uppdelad på kön, program och skola. Redovisningen visar antalet elever folkbokförda i Uppsala 
kommun samt det totala elevantalet. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5(27) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnanträdesdatum: 2013-11-14 

§207 

Sammanträdestider 2014 
UAN-2013-0459 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014 sammanträder torsdagar klockan 13.00: 
29 januari (onsdag), 20 februari, 20 mars, 10 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 oktober, 
6 november och 11 december, 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2014 sammanträder torsdagar 
klockan 14.00: 
23 januari, 13 februari, 13 mars, 2 april (onsdag), 15 maj, 5 juni, 18 september, 9 oktober, 
30 oktober och 4 december, 

att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2014 sammanträder torsdagar 
klockan 09.00: 
29 januari (onsdag), 20 februari, 20 mars, 10 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 oktober, 
6 november och 11 december. 

Sammanfattning 
Sammanträdestider under 2014 för nämnden, nämndens arbetsutskott och individutskott. Förslaget 
innebär att nämnden sammanträder klockan 13.00 på torsdagar, att arbetsutskottet sammanträder 
klockan 14.00 på torsdagar och att individutskottet sammanträder klockan 09.00 torsdagar samma 
dag som nämnden har sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§208 

Ekonomi 2013 
UAN-2013-0038 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per oktober 2013. Utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari t i l l och med oktober 
månad 2013 med -5 714 tkr, jämfört med -58 967 tkr för motsvarande period 2012. Utfallet för 
nämnden ligger i linje med förväntat prognostiserat resultat för året, uppdaterat och avrundat ti l l -12 
000 tkr, vilket innebär att vi sannolikt faller inom felmarginalen + 5 000 tkr t i l l -5 000 tkr för 
prognosen. Jämfört med 2012 år så är det ett avsevärt förbättrat resultat. 
Mohamad Hassan (FP) yrkar med stöd av övriga nämnden tillägg med en att-sats: att överlämna 
rapporten til l kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§209 

o 

Åtgärder för hållbar ekonomi 
UAN-2013-0509 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna de åtgärder som föreslagits för 2013, 
att uppdra ti l l kontoret att utarbeta ett förslag t i l l budget 2014 til l nämndens sammanträde i 

december som utgår från sammanställningen av åtgärder. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Tekle 
Embaye (S) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har en stark utveckling mätt både i form av ökad befolkning och i form av 
växande arbetsmarknad. Samtidigt finns en trend där kostnaderna för produktion av de välfärds
tjänster som kommunen svarar för växer snabbare än de intäkter som ska möta kostnaderna. Särskilt 
påtagligt blir detta när skatteintäkterna under några år växer i en lägre takt än vad de genomsnittligt 
gjort under 2000-talet. Denna utveckling har pressat marginalerna i kommunens ekonomi under de 
senaste åren. 

För att bryta den utveckling som finns avseende kostnadsökningar och den kostnadsnivå de medfört 
har en gemensam beredning mellan kommunledningskontoret och tre av uppdragskontoren 
genomförts. Beredningen syftar ti l l att tillvarata den potential t i l l effektivisering och 
resultatförbättring som identifierats hos nämnderna. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar att "2013" ska läggas till i att-satsen. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare tillägg med ytterligare en att-sats: att uppdra ti l l kontoret att 
utarbeta ett förslag ti l l budget 2014 ti l l nämndens sammanträde i december som utgår från 
sammanställningen av åtgärder. 

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner bifall. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§210 

Presentation av lokalförsörjningsprogrammet 

Kommunledningskontoret, kontoret för samhällsutveckling, kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad samt Vård & bildning har genomfört ett gemensamt arbete gällande strategisk 
försörjning av pedagogiska lokaler. Som en del av arbetet presenterades och beslutades de första 
åtgärderna inom gymnasieskolan under hösten 2012 och gällande förskola/grundskola i februari 
2013. 

Nu presenteras åtgärder för alla pedagogiska verksamheter i en samlad rapport. Tidigare åtgärder 
kvarstår och utredningen gäller nu ytterligare åtgärder. Främst gäller det åtgärder hösten 2014 fram 
ti l l våren 2016 men även åren därefter. 

Utredningen redovisar: 
- behovet av åtgärder, det vi l l säga var och i vilken omfattning platser behövs, 
- större fastighetsstrategiska åtgärder, tex renoveringar eller nybyggnation, 
- de återremisser som utredningen fått gällande landsbygdsskolor, högstadium Salabacke/Arsta samt 
Katedralskolans rektorsvilla. 

Uppsa la 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§211 

Samverkansavtal för Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats 
UAN-2010-0477 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att inte förnya samverkans avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet om Forum för 
skolan som kulturmiljö och arbetsplats från och med år 2014, 

att utifrån samarbetet med Forum för skolan ta lärdomarna med sig i det framtida samverkans
projektet med universitetet. 

Sammanfattning 
Samarbetsavtalet om Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats har delats mellan barn- och 
ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för Uppsala kommun och 
institutionen för Kulturantropologi och Etnologi för Uppsala universitet. Nuvarande avtal löper ut 
den 31 december 2013. 

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är under ombildning och finns inte längre i den tidigare 
formen. Uppsala kommun och Uppsala universitet anser att det är fortsatt viktigt att samverka och 
därför bildas inom universitetet ett forum för skolsamverkan. En utökad samverkan inom det 
pedagogiska området kan utvecklas inom det nya samarbetsforat. 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att utifrån 
samarbetet med Forum för skolan ta lärdomarna med sig i det framtida samverkansprojektet med 
universitetet. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11 -14 

§212 

Information om tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp är avsett för elever med omfattande behov av särskild stöd på fristående skolor. 
Tilläggsbeloppet ska användas utanför undervisningssituationen (tekniska hjälpmedel, anpassning 
av lokaler och assistentstöd). Om tilläggsbeloppet används för assistent får assistenten inte ha med 
undervisningen att göra. Tilläggsbeloppet är personligt och individuellt. 

Myndighetsorganisationen beslutar om tilläggsbelopp upp ti l l 350 000 kronor, högre belopp 
beslutas av nämndens individutskott. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Ju;sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§213 

Kompensation för minskat tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av 
särskilt stöd höstterminen 2013 
UAN-2013-0506 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att de kommunala och de fristående gymnasiesärskolorna får en engångsersättning som motsvarar 
75 % av den minskade intäkten i form av tilläggsbelopp som de olika skolorna ansökt om, 
vilket belastar nämndens budget för gymnasiesärskolan med 1 070 721 kronor. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen kan fristående skolor hos en elevs hemkommun ansöka om tilläggsbelopp om 
eleven har omfattande behov av särskilt stöd. Det framgår av propositionen som föregick lagen, av 
lagtexten och skolförordningen samt av domar i olika förvaltningsdomstolar vilken målgrupp som 
kan vara aktuell för ett tilläggsbelopp. I Uppsala kommun kan även kommunala skolor ansöka om 
tilläggsbelopp. 

Inför läsåret 2013-2014 fattades besluten strikt utifrån den målgruppsdefinition som styr
dokumenten anger. Det innebar en kraftigt minskad tilldelning av tilläggsbelopp. För många 
särskolor innebar det ekonomiska svårigheter att under pågående budgetår få en sänkt ersättning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§214 

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 
UAN-2013-0317 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att erbjudande om lärlingsutbildning i Uppsala kommuns gymnasieskolor ska omfatta samtliga 
yrkesprogram och inriktningar 

att beslut om att erbjudandet inte ska omfatta ett program eller en inriktning delegeras til l 
arbetsutskottet 

att uppdra ti l l kontoret att i förslag ti l l budget 2014 avsätta medel som gruppersättning för start av 
sammanhållen lärlingsutbildning i Uppsala kornmun, 

att uppdra ti l l kontoret att kontinuerligt följa verksamheten med lärlingsutbildning och åter-
rapportera ti l l nämnden. 

Sammanfattning 
Nämnden uppdrog i samband med beslut om gymnasieskolans utbud för läsåret 2014/15 ti l l 
kontoret att återkomma med förslag avseende utbud för lärlingsutbildning inom gymnasieskolan. 

Uppsa la 
• • K O M M U N 

Utifrån diskussioner i den gemensamma grupp med representanter från kontoret och Vård & 
bildning som arbetet för lärlingsutbildning har följande upplägg presenterats: 

Högst halva utbildningen 1250 poäng ligger skölförlagd. Huvudsakligen är det gymnasie
gemensamma kurser, men även vissa andra kurser, det vil l säga mer teoretiska kurser eller 
grundläggande yrkeskurser. 

Minst 1250 poäng ligger som arbetsplatsförlagd utbildning. Dessa förläggs inom olika branscher 
beroende på vilket program och vilken inriktning som slutligt väljs. Huvudsakligen är det in
riktningskurser och programfördjupning, det vil l säga de specifikt yrkesinriktade kurserna. 

I årskurs 1 läser eleven 4 dagar på skolan och har en dag praktik. Under praktiken ges möjlighet att 
prova på olika yrkesområden eller att inrikta sig mot ett yrkesområde. Praktiken följer inte kursplan 
och är inte betygssatt, men är en obligatorisk del av utbildningen. 

Årskurs 2 startar lärlingsutbildningen mot valt yrkesprogram och inriktning och fortsätter och 
avslutas i årskurs 3. 

Organisatoriskt styrs utbildningen av en rektor, som til l sitt förfogande har kordinatorer. 
Koordinators roll är att vara en brygga mellan lärare på skolan och handledare i arbetslivet. Rektor 

Justerandes sign 

7 _ 
Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2013-11-14 

har möjlighet att använda resurser från skolor som har skolförlagda yrkesutbildningar, t i l l exempel 
att en lärlingselev ska kunna följa en viss kurs på en skola, eller på annat sätt få kursen eller 
kursdelar via den skolan, eller att yrkeslärare på skolan til l delar arbetar åt lärlingsskolan. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 
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Uppsa la 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§215 

Ansökan om certiflering och omcertifiering av nationellt godkänd 
gymnasieutbildning (NIU) 
UAN-2013-0484 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att under förutsättning av respektive specialförbunds tillstyrkan uppdra ti l l kontoret att ansöka hos 
skolverket om certifiering respektive omcertifiering av nationellt godkänd idrottsutbildning 
(NIU) för följande 20 idrotter: 
Alpint 
Fotboll 
Innebandy 
Simning 

Bordtennis 
Handboll 
Ridsport 
Basket 

Gymnastik 
Orientering 
Bandy 
Golf 

Modern femkamp 
Badminton 
Fäktning 
Konståkning 

Amerikansk fotboll 
Friidrott 
Ishockey 
Tennis 

Sammanfattning 
Kontoret har tillsammans med samarbetspartnern Upplands Idrottsförbund förberett Uppsala 
kornmuns ansökan om tillstyrkan från specialidrottsförbund för NIU i Uppsala. Syftet är att efter 
tillstyrkan ansöka hos Skolverket om en ny certifieringsperiod. Ansökan ti l l specialförbunden utgår 
från de certifieringskrav som gäller för att kunna bedriva en godkänd NlU-verksamhet. 

Utformningen av ansökan är gjord för att uppfylla såväl de gemensamma kriterierna från 
specialförbunden som förtydliganden och tilläggskriterier som olika specialidrotter har ställt. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2013-11-14 

§216 

Muntligt information om Idrottsundervisning på entreprenad 
UAN-2013-0265 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra t i l l ordförande att i samråd med arbetsutskottet yttra sig t i l l utbildningsdepartementet 
avseende Skolverkets yttrande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun sökte, genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den 19 juni 2013 hos 
Utbildningsdepartementet om medgivande avseende föreningsförlagd undervisning av gymnasie
kurser i ämnet Specialidrott. Utbildningsdepartementet lämnade den 16 oktober 2013 en begäran 
om yttrande från Skolverket avseende Uppsala kommuns ansökan. Skolverket har lämnat sitt 
yttrande til l Utbildningsdepartementet och Uppsala kommun har nu möjlighet att yttra sig över 
Skolverkets yttrande. Uppsala kommuns Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda 
senast den 28 november 2013. 

Kontoret yrkar, med stöd av nämnden, att en att-sats ska läggas t i l l i ärendet: att uppdra ti l l 
ordförande att i samråd med arbetsutskottet yttra sig ti l l utbildningsdepartementet avseende 
Skolverkets yttrande. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§217 

Upphandling av Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Vård- och 
omsorgsprogrammet, med inriktning mot äldreomsorg, psykiatri och hemvård 
UAN-2013-0500 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra til l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, med inriktning mot 
äldreomsorg, psykiatri och hemvård, 

att uppdra ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
Vuxenutbildning, gymnasiala kurser inom Barn- och fritidsprogrammet, 

att delegera t i l l nämndens upphandlingsutskott att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud, 

att upphandlingsutskottet ska få utförlig information om upphandlingen. Informationen ska sedan 
föras vidare t i l l nämnden. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Tekle 
Embaye (S) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genomför upphandlingar beträffande vuxenutbildning, 
gymnasiala kurser inom Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet, med 
inriktning mot äldreomsorg, psykiatri och hemvård. Syftet med upphandlingarna är att, inom ramen 
för vuxenutbildningen, kunna erbjuda Uppsalas medborgare en högkvalitativ utbildning inom 
omvårdnad samt barn och fritid. En utbildning som är anpassad ti l l arbetslivets krav på kompetens 
och til l deltagarens krav på flexibilitet gällande innehåll, upplägg och genomförande. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att belysa nämndens 
önskemål med upphandlingen, i andra hand yrkar Ulrik Wärnsberg (S) att ärendet ska avslås. 

Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkanden om återremiss respektive 
avslag. Mohamad Hassan (FP) yrkar vidare tillägg med en att-sats: att upphandlingsutskottet ska få 
utförlig information om upphandlingen som sedan ska föras vidare ti l l nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande om återremiss mot eget yrkande om avslag på 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

återremiss och att ärendet ska avgöras idag och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Mohamad Hassans (FP) yrkande röstar ja, den 
som röstar för Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande röstar nej. 

Torbjörn Aronson (KD), Hannes Beckman (M), Gabriella Lange (M), Mats Johnsson (FP), Kenny 
Jonsson (C) och Mohamad Hassan (FP) röstar ja. Ulrik Wärnsberg (S), Irene Söderhäll (S), Jan-Åke 
Carlsson (S), Frida Johnsson (MP) och Tekle Embaye (S) röstar nej. 

Med sex röster för ja och fem röster för nej beslutar nämnden enligt Mohamad Hassans (FP) 
yrkande om avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande om återremiss och att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordföranden ställer Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande om att ärendet ska avslås mot eget yrkande om 
avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om tillägg med en att-sats och finner bifall t i l l eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§218 

Upphandling av feriearbetsinsats 
UAN-2013-0504 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra t i l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling av 
feriearbetsinsats med syfte att öka deltagarnas entreprenöriella förmåga för ungdomar mellan 
15-20 år, 

att delegera til l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att fastställa förfrågningsunderlag 
samt besluta om antagande av anbud, 

att insatsen ska präglas av en bredare syn på entreprenörskap där perspektiv om en hållbar 
utveckling är en naturlig del. 

Sammanfattning 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad genomför, på uppdrag av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden en upphandling av feriearbetsinsats. Upphandlingen avser genomförande 
av feriearbetsinsats under tre år; 2014-2016. Syftet med upphandlingen är att öka deltagarnas 
entreprenöriella förmåga genom att erbjuda feriearbete med hög grad av entreprenöriella inslag. 
Uppsala kommun erbjuder ungdomar en feriearbetsinsats under 4 veckor på sommarlovet under 
2014-2016. Insatsen ska innehålla en hög grad av entreprenöriella inslag. Målgruppen är ungdomar 
mellan 15-20 år. 

Yrkanden 
Frida Johnsson (MP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att insatsen ska 
präglas av en bredare syn på entreprenörskap där perspektiv om en hållbar utveckling är en naturlig 
del. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 
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§219 

Upphandling tillfälligt boende 
UAN-2013-0501 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att uppdra ti l l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att genomföra en upphandling 
av boende för personer i behov av en tillfällig lösning, 

att delegera ti l l upphandlingsutskottet att fastställa förfrågningsunderlag samt besluta om 
antagande av anbud. 

Sammanfattning 
Bistånd ti l l boende är ett myndighetsbeslut. Boendet i denna upphandling avser tillfälligt boende för 
personer utan särskilda hinder för att avhjälpa en akut situation och undanröja eller förhindar att en 
nödsituation uppstår. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§220 

Samverkansprojekt ISAmverkan 
UAN-2013-0505 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att nämnden i samverkan med projektets samarbetsparter arbetar för en implementering av IPS-
modellen (Individual Placement and Support) i Uppsala kommun från och med januari 2015, 

att finansiering sker inom ramen för särskilt riktade insatser/arbetsmarknad och sysselsättning. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansökte 2012 om medel hos Socialstyrelsen för 
försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Nämnden beviljades medel och projektet startade med deltagare mars 2013. Socialstyrelsens 
projektmedel upphör efter 2013 och en ansökan om finansiering av projektet lämnades t i l l 
Samordningsförbundet Uppsala län. Projektet har beviljats medel från samordningsförbundet 
Uppsala län för 2014. En plan för implementering av arbetsmetoden från och med 2015 utifrån de 
erfarenheter och resultat som projektet visar under 2013 och 2014 ska tas fram under 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2013-11-14 

§221 

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska 
program 
UAN-2013-0093 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I slutet av oktober 2013 var cirka 405 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med 
aktivitets stöd i riket. Det är en minskning med runt 500 personer jämfört med slutet av september 
men en ökning jämfört med samma tidpunkt förra året med runt 2 000 personer. 
I slutet av oktober är drygt 6 200 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitets
stöd i Uppsala kommun. Av dessa personer är cirka 1 800 ungdomar under 24 år. Antal personer 
som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med runt 100 
personer i jämförelse med slutet av september 2013. 

Även antalet unga öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat med 
ungefär 100 personer jämfört med föregående månad, men har ökat med runt 500 personer jämfört 
med samma tidpunkt 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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§222 

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala 
UAN-2013-0496 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporten til l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I månadsrapporten avges en kort redovisning av väntetider inom konsumentrådgivning samt inom 
budget- och skuldrådgivning. 
Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§223 

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning 
UAN-2013-0472 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att utvärdera Konsument Uppsalas gymnasiesatsning, utifrån ett 
lärarperspektiv, elevperspektiv och Konsument Uppsalas synvinkel. Rapporten innehåller också en 
jämförelse med andra kommuners arbete mot gymnasieelever. Datamaterialet är i huvudsak 
insamlat via intervjuer och enkäter. 
Vad som går att konstatera utifrån intervjuer med lärare och elevernas enkätsvar är att Konsument 
Uppsalas föreläsningar är ett populärt inslag i gymnasieskolorna. De samhällskunskapslärare som 
har blivit intervjuade är eniga om att det är bättre att Konsument Uppsala håller en föreläsning än 
att de som lärare förmedlar samma information, då Konsument Uppsala är experter på området. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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§224 

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2013 
UAN-2013-0092 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att överlämna rapporterna ti l l kommunstyrelsen, 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
En rapport över utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd, antal hushåll och orsaker t i l l beviljat 
ekonomiskt bistånd per september presenteras. 
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger ti l l och med oktober 2013 28,4 % procent 
över vad som är budgeterat och på ett något lägre utfall jämfört med motsvarande period 2012, 
0,4 %. 

Kostnaderna för utbetalt socialbidrag är ti l l och med oktober 2013 37,8 procent över budget, med de 
preliminära siffrorna för oktober, och utfallet är 0,3 % högre än motsvarande period 2012. 

Kostnaderna för socialbidrag flykting är 29,6 procent lägre än vad som är budgeterat och utfallet 
8,2 % lägre än motsvarande period 2012. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2013. 

Uppsa la 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§225 

Information från enheterna Socialtjänst - Socialbidrag och Navet 
Arbetsmarknad 

Under vecka 44 var antalet inskrivna vid Navet Uppsala 246 personer. Fram til l november 2013 har 
413 personer erhållit offentligt skyddat arbete (OSA) och välfärdsjobb. Nämndens mål är 500 
personer i välfärdsjobb under 2013. 

Uppsa la 
• " K O M M U N 

§226 

Information om anordnare som begärt uppsägning av avtal 

Efter nämndens upphandling av utförare av SFI-undervisning och arbetsmarknadsinsatser har 
två utförare av SFI-undervisning och två utförare av arbetsmarknadsinsatser begärt uppsägning av 
avtal. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§227 

Anmälningsärenden 
UAN-2013-0029 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden til l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§228 

Inbjudningar 
UAN-2013-0033 

Föreligger inbjudningar från Regionförbundet Södra Småland til l presentation av SFI-utredningen 
den 20 november i Stockholm och konferensen Att möta och stödja kortutbildade arbetssökanden 
den 20 november i Stockholm. 

Inbjudan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO til l seminarium om tillsynsåterföring och 
dialog i Gävle den 3 december. 

Ärendet om att nämnden ska utse representanter t i l l dialogmöte Mötesplats Kontakten Gottsunda 
19 november, utgår. 

Nämnden utser ingen att delta på dialogmöte om ungdomsarbetslöshet den 27 november klockan 
18.30 och till Hearing med föreningar om Modeller för samspelet med civila samhället den 
12 december klockan 18.00. Den som vil l får gå men ingen ersättning utgår. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§229 

Rapporter 
UAN-2013-0030 

Torbjörn Aronson (KD) rapporterar från Folkhälsorådets senaste möte. Folkhälsorådet kommer att 
arbeta för att få kommunanställda och politiker att ställa upp i cykeltävlingen Skandisloppet i maj 
2014. 

Den 10-11 oktober 2013 var 14-kommunerskonferensen i Stockholm. Torbjörn Aronson (KD) 
deltog och berättar om ett fördrag av Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms 
universitet som föreläste om ämnet "Läraryrket som profession". 

§230 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2013-0035 

Rahima Ortac (S) ställer fråga om vilka personer som får välfärdsjobb inom Navet. 

Ida Bylund Lindman, kompetenschef på Navet svarar att personer som har försörjningsstöd och har 
haft det i ett år blir aktuella för välfärdsjobb. Navet Uppsala kommer att ta fram principer och 
riktlinjer för välfärdsjobb och presentera dem skriftligt för nämnden. 

§231 

Presentation av boken "En chans att göra skillnad" 

Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv berättar om sin bok En chans att göra skillnad, 
kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande. 

Utdragsbestyrkande 

Uppsa la 
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Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2013-11-14 
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Ärende 3.4: Åtgärder för hållbar ekonomi 
Vi vill anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande med anledning av nämndens 
beslut om åtgärder för en hållbar ekonomi. 

Ärendet är föranlett av att nämnden i sin aprilprognos prognostiserade ett underskott för 2013 
på -34,0 mnkr. Detta medförde att nämnden av Kommunstyrelsen i juni fick i uppdrag att 
återkomma med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans. Det är det som nu 
redovisas i detta ärende. 

Efter detta har nämnden lämnat in en helårsprognos per augusti månad som pekar på ett 
underskott för 2013 på -25,6 mnkr. Således en förbättring med 8,4 mnkr. 

På sammanträdet i november redovisades en ny helårsprognos per oktober månad som pekar 
på ett ytterligare förbättrat helårsresultat t i l l -13,0 mnkr. Det vil l säga en förbättring med 21 
mnkr utifrån det prognostiserade resultatet per april, som detta ärende utgår från och föreslår 
åtgärder utifrån. 

Eftersom det uppenbarligen finns en sådan osäkerhet om nämndens ekonomiska utfall för 
helåret, menar vi att det krävs en viss försiktighet med att fatta beslut på osäkra grunder som 
får långtgående ekonomiska konsekvenser. 

En del förslag som finns i handlingen kan vara välmotiverade, men vi vill särskilt peka på fyra 
områden där vi menar att nämnden riskera att fatta kortsiktiga beslut som kan bli dyrbara i 
längden. 

Översyn av bidrag till sociala företag och arbetskooperativ 
Kommunen har ett sysselsättningsansvar för personer som står längre från arbetsmarknaden. 
En inventering i kommunen våren 2013 av personer med psykisk funktionsnedsättning visar 
att av ca 1 400 personer var det endast knappt hälften som hade haft någon form av 
sysselsättning de senaste 12 månaderna. Med sysselsättning menas i detta avseende: 
anställning, studier, arbete i föreningar och organisationer, praktik eller annan 
arbetsmarknadsåtgärd, deltagande i träffpunktsverksamheter mm. När det gäller försörjning 
hade ca 11 % inkomst av lön och 18 % hade försörjningsstöd. Den främsta försörjningskällan 
var Försäkringskassan i form av aktivitets- eller sjukersättning eller sjukpenning. 

Här tror vi att det krävs mera resurser och ökade insatser. Inte en besparing. 

1 



Effektivis er ingen av försörjningsstödsorganisationen 
V i ser positivt på att utveckla och förbättra verksamheten. Detta innebär även att göra de 
effektiviseringar som kan behövas. Men det finns en gräns även där för långt drivna 
effektiviseringar leder ti l l att motverka sitt syfte, och ärendetalet för handläggare kan bli för 
högt. V i noterar att vid samma nämndsammanträde redovisas en anmälan ti l l 
Arbetsmiljö verket om arbetsmiljön inom delar av försörjningsstödsverksamheten. 

Ersättningsmodell för SFI 
Den ersättningsmodell som skulle gälla för den upphandlade SFLn, det vill säga studieväg 2 
och 3, har även kommit att gälla för studieväg 1 som skulle undantas från upphandlingen. 
Studieväg 1 är elever som är analfabeter och de som har de största behoven. V i menar att det 
är orimligt att den verksamhet som skulle undantas från upphandlingen ska drabbas av 
nedskärningar med en minskning av ersättningen med 40 %. 

Flytt av Lärcentrum 
V i menar att nämnden måste ta ett helhetsansvar utifrån alla sina ansvarsområden. Att då säga 
upp Lärcentrums lokaler i Treklangens mötesplats menar vi rimmar illa med nämndens ansvar 
att delta i stadsdelsutveckling, och nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Vi är inte 
motståndare ti l l att anpassa vuxenutbildningen ti l l den faktiska utveckling med nya 
möjligheter som sker inom distansstudierna. Men vi menar att det finns 
utvecklingsmöjligheter med ett Lärcentrum som mera inriktas på kompetensutveckling inom 
arbetslivet, och att då speciellt titta på förutsättningarna för småföretagarna och den 
kommande generationsväxling som kommer att ske där. Här menar vi att nämnden skulle 
kunna göra betydande insatser tillsammans med kommunens näringslivsenhet för att bland 
annat lyfta möjligheten för gemensamt företagande i form av kooperativ. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Ujlrik Wärnsberg (S) Frida Johnsson (mp) 

2 



Reservation 
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Ärende 5.1: Upphandling av Vuxenutbildning: Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet 

V i vil l reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att upphandla 
vuxenutbildningskurser för Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. 

Den borgerliga majoritetens beslut om att upphandla dessa utbildningar förfaller mera vara 
motiverade av en ideologisk föreställning om att upphandling alltid är den bästa lösningen. 

Av handlingen framgår inte någon ordentlig analys vilka som idag utför denna utbildning och 
vilka resultat detta ger. Vilka utförare det är och viken kvalitet som uppnås. 

Det framgår inte heller av beslutet om det ska vara en upphandling ti l l lägsta pris, eller en 
upphandling till fast pris t i l l bästa möjliga kvalitet. Eller en upphandling utifrån bästa 
ekonomiskt fördelaktiga anbud. 

Därför krävde vi i första hand en återremiss för att få alla dessa frågor belysta. Detta röstade 
den borgerliga majoriteten ned. 

Eftersom majoriteten valde att inte få någon ytterligare belysning av alla de oklara 
frågeställningarna i detta ärende, valde vi därför att sedan yrka avslag på ärendet i dess 
nuvarande skick. 

Mot bakgrund av ovanstående vil l vi reservera oss mot nämndens beslut. 

Föl? Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Frida Johnsson (mp) 
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