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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00 - 16:40 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine Andersson (M) 
Torbjörn Aronson (KD), Le vice ordförande e r s a t t a r e : Inger Söderberg (M) t.o.m. § 27, 
Ulrik Wärnsberg (S), 2:e vice ordförande 
Hannes Beckman (M) t.o.m. § 40 
Mats Johnsson (FP) fr.o.m. § 28 
Kenny Jonsson (C) 
Jan-Åke Carlsson (S) t.o.m § 30 
Frida Johnsson (MP) t.o.m. § 34 Ersättare: 
Clemens Lilliesköld (V) 

fr.o.m. § 35 
Rahima Ortac (S) 
Mohammed Tahir (MP) 

Inger Söderberg (M) § 28-§ 34 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, uppdragschef, Marcus Bystedt, controller, Jan Sund, verksamhetschef, 
Åsa Danielsson, myndighetschef, Ida Bylund Lindman, kompetenschef, strateger: Eva 
Hellstrand, Nasser Ghazi, Karin Carlsson, Märit Gunneriusson Karlström , Tobias Sinisalo 
Åström, Tuomo Niemelä 

Utses att 
justera: Ulrik Wärnsberg (S) Paragrafer: 25-41 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för bam, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 26 februari 2014 kl. 08:30 

Underskrifter: 
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: 2014-02-27 
Förvaringsplats 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2014-02-20 

Sista dag för överklagande: 2014-03-20 
Datum för anslags nedtagande: 2014-03-21 

för protokollet: Kontoret för/bam, ungdom p^^arbetsmarknad, Uppsala 

Underskrift: 
Lotta von Wowern, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§25 

Val av justerare och justeringstid 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att utse Ulrik Wärnsberg (S) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 

26 februari 2014, klockan 08.30 på kontoret för bara, ungdom och arbetsmarknad. 

§26 

Fastställa föredragningslistan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
- Punkt 10.1 Fråga från Ulrik Wärnsberg (S) om barnfamiljer med socialbidrag 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§27 

Vård & bildning presenterar Boston Consulting Group gymnasierapport 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Vård & bildning presenterar The Boston Consulting Groups 
genomlysning av Vård & bildning. Fokus i genomlysningen har varit att identifiera problem
områden och orsaker bakom den negativa resultatutvecklingen inom affärsområdet gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§28 

Bokslut 2013 
UAN-2014-0049 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna årsbokslut för år 2013 samt 

att överlämna årsbokslut för 2013 til l kornmunstyrelsen. 

Reservationer 
o 

Ulrik Wärnsberg (S), Jan-Ake Carlsson (S), Rahima Ortac (S), Frida Johnsson (MP) och Clemens 
Lilliesköld (V) reserverar sig enligt bilaga 1. 
Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2013 med 7 454 tkr. 
Jämfört med föregående års resultat på -80 827 tkr är det en förbättring med cirka 88 000 tkr, och 
jämfört med senaste lämnade prognos per oktober en förbättring med cirka 19 500 tkr. 

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; 
Politisk verksamhet 291 tkr, Konsumentfrågor - 438 tkr, Föreningsbidrag 256 tkr, Gymnasieskolan 
31 554 tkr, Gymnasiesärskola 8 952 tkr, Vuxenutbildning - 1 849 tkr, Ekonomiskt bistånd - 55 123 
tkr, Flyktingmottagning 11 716 tkr, Arbetsmarknadsåtgärder 11 783 tkr. Fördelade kostnader för 
stödverksamheten uppgår t i l l 14 933 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Juisterandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§29 

Delegaton till arbetsutskottet att besluta om I V E 
UAN-2014-0001 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att delegera t i l l nämndens arbetsutskott den 15 maj 2014 att besluta om underlag til l Inriktning, 
Verksamhet Ekonomi, IVE 2015-2018 och att nämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet 
att närvara när ärendet behandlas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla förslag ti l l IVE 2015-2018 den 29 april 
2014. Förslaget skickas därefter ut för beslut i respektive nämnd innan kommunstyrelsen 
beslutar den 21 maj 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens har inga sammanträden 
mellan 29 april och 21 maj och därför föreslås nämnden delegera beslut om IVE til l arbetsutskottet 
som sammanträder den 15 maj 2014. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§30 

Av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserad fråga: Förekomst av elevskyddsombud 
UAN-2013-0621 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anse den av Torbjörn Aronson (KD) aktualiserade frågan angående förekomst av 
elevskyddsombud besvarad samt 

att nämnden vill påpeka för Vård och bildning om vikten av att två elevskyddsombud per 
gymnasieprogram enligt arbetsmiljöförordningen ska finnas på varje gymnasieskola och 
ha rätt att erhålla för uppgiften erforderlig utbildning. 

Sammanfattning 
Vid nämndens möte 2013-12-12 (§239) aktualiserade Torbjörn Aronson (KD) fråga gällande 
förekomst av elevskyddsombud. 

I arbetsmiljöförordningen finns bestämmelser om att det antal skyddsombud som eleverna har rätt 
att utse är två per gymnasieprogram i gymnasiet. Den nya skollagen betonar att det är rektors ansvar 
att elevernas rätt till inflytande tillgodoses. Därmed måste rektor utforma system och arbetsmetoder 
som fungerar oavsett hur väl elevernas egna sammanslutningar och skyddsombud fungerar. I 
samband med att elevskyddsombudens väljs har de också rätt till utbildning. Om det finns ett 
skyddsombud eller ett elevskyddsombud ska ombuden få möjlighet att delta i undersökningar och 
riskbedömningar och yttra sig. 

Kontoret har gjort en uppföljning av elevskyddombud och deras utbildning på gymnasieskolorna i 
Uppsala. Av de 24 skolor belägna i kommunen, både fristående och kommunala så svarade 15 
skolor på kontorets frågor. 

6a § Arbetsmiljöförordningen ".. .för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två företrädare 
för eleverna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete enligt 6 kap 17 § 
arbetsmiljölagen (1977:1160)". Uppföljningen visar att en majoritet av skolorna har elevskydds
ombud men inte så många ti l l antalet som lagen ger eleverna rätt t i l l eller som förordningen 
rekommenderar. Om skolorna utser färre elevskyddsombud än två per program så ska skolan dela 
upp skolans elever mellan elevskyddsombuden, huruvida detta genomförs har kontoret inte följt 
upp. 

6 kap. 18 § Arbetsmiljölagen "Huvudmannen för utbildningen skall se t i l l att elevskyddsombuden 
får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget". På 10 av 15 skolor har rektorerna 
angett att ombuden har fått den utbildning de har rätt t i l l eller att utbildning är planerad ti l l 
vårterminen 2014. Ett flertal av de fristående skolorna uppger att huvudmannen köper in utbildning 
ti l l elevskyddsombuden och att det oftast samordnas med andra skolor i andra kommuner. På de 

Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

kommunala skolorna är det ett fåtal som uppgett att de köpt utbildning av Sveriges Elevkårer. 

Yrkanden 
Kenny Jonsson (C) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att "en ledamot" i att-satsen ska bytas ut till 
"Torbjörn Aronson (KD)". 

Torbjörn Aronson (KD) yrkar, med stöd av övriga nämnden, tillägg med en att-sats: att nämnden 
vill påpeka för Vård och bildning om vikten av att två elevskyddsombud per gymnasieprogram 
enligt arbetsmiljöförordningen ska finnas på varje gymnasieskola och ha rätt att erhålla för 
uppgiften erforderlig utbildning. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2014. 

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

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§ 3 1 

Sammanfattning av Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Uppsala kommun 

Skolinspektionen har under 2013-2014 genomfört tillsyn i Uppsala kommun. Samtliga kommunala 
gymnasie- och gymnasiesärskolor samt vuxenutbildningen i Uppsala kommun har granskats. 
Kontoret redovisar muntligt en sammanfattning av Skolinspektionens beslut efter tillsynen. 

§ 3 2 

Uppföljning av pedagogisk verksamhet 

Kontoret presentererar muntligt resultatet av uppföljningen av pedagogisk verksamhet -
gymnasieskola 2013. Utgångspunkter varit elevenkät 2013 års resultat, skolinspektionens 
tillsynsbeslut och mål i nämndens uppdragsplan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§33 

Riktlinjer för välfärdsjobb 
UAN-2014-0064 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för välfärdsjobb 2014 innebärande att för rätt att få insatsen välfärdsjobb i 
Uppsala Kornmun ska följande kriterier uppfyllas: 

Försörjningsstöd minst 12 månader eller 6 månader för unga under 25 år i Uppsala 
kommun. 
Rätt till lönestöd via Arbetsförmedlingen 
Inte ha förbrukat 12 månaders välfärdsjobb tidigare 

Prioriterade grupper är: 
Föräldrar 
Personer med långvarigt försörjningsstöd 
Unga som står långt från arbetsmarknaden 

att uppdra til l kontoret att utreda möjligheten att erbjuda det privata näringslivet välfärdjobbare 

Sammanfattning 
Lönen under 2014 kommer att vara enhetlig och den lönenivå som beslutats är 17 600 kronor. 
En välfärdsanställning ska ha en omfattning om minst 50 procent och kan med fördel kombineras 
med studier på del av arbetstid. Samarbete med fackförbunden är viktigt och samråd sker kring 
alla anställningar enligt en särskild ordning som förhandlats tillsammans med fackförbunden 
Kommunal och Vision. De lönestöd som används är följande: Nystartsjobb, instegsjobb, 
trygghetsanställning, utvecklings anställning och lönebidrag. Mer information om dessa finns på 
Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§34 

Elever med särskolebakgrund på Komvux 
UAN-2014-0067 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarimadsnämnden beslutar 

att skolor som tar emot elever med särskolebakgrund för studier på grundläggande 
vuxenutbildning ges en extra ersättning med 5 800 kronor för var och en av dessa elever, 

att varje sådan ersättning ska föregås av fördjupad vägledning och individuell studieplanering 
utifrån utarbetade riktlinjer från Navet utbildning samt 

att bedömningen av vilka som tillhör målgruppen görs på Navet utbildning. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av förtydliganden i den nya förordningen för vuxenutbildning har fråga ställts från 
Vuxenutbildningen Linné angående resursförstärkning för elever med särskolebakgrund som läser 
på grundläggande nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Kontoret föreslår en ersättning 
som baseras på den ersättning som ges för orienteringskurser inom grundläggande vuxenutbildning 
i egen regi idag. En orienteringskurs omfattar som mest 200 verksamhetspoäng, vilket skulle 
innebära en ersättning på 5 800 kronor per elev. Kontoret betonar också vikten av en noggrann 
studievägledning för målgruppen och utarbetande av riktlinjer i ett samarbete mellan Navet 
utbildning och mottagande skolor. Idag bedrivs grundläggande vuxenutbildning på två skolor i 
Uppsala kommun, Vuxenutbildningen Linné och Hermods. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§35 

Motion av Hona Szatmåri Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om 
läxläsning i skolan 
UAN-2013-0570 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att som svar på remiss väckt av Hona Szatmåri Waldau och Håkan Andersson båda (V) om 
läxläsning i skolan avge upprättat förslag ti l l yttrande innebärande att nämnden avstyrker 
motionen. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Frida Johnsson (MP), Clemens Lilliesköld (V) och 
Mohamed Tahir (MP) reserverar sig enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts att yttra sig över 
motion väckt av Hona Szatmåri Waldau och Håkan Andersson båda (V) om läxläsning i skolan. 

Motionären föreslår att kornmunfullmäktige beslutar att Styrelsen för vård och bildning får i 
uppdrag att utse en pilotskola för integrerad läxläsning, att ge Styrelsen för vård och bildning i 
uppdrag att kostnadsberäkna pilotprojektet samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i budget 
säkerställa Styrelsen för vård och bildnings behov av utökade resurser för en utökad skoldag. 

Nämnden föreslår att motionens ska avslås och anser att avtalet med Styrelsen för vård och bildning 
ska utvecklas med uppdrag om att pröva olika möjligheter för läxläsning, som stimulerar eleverna 
ti l l inlärning med utgångspunkt ifrån att läxorna inte ska vara föräldrarnas ansvar. Skoldagen och 
undervisningen kan behöva organiseras om jämfört med hur den ser ut i dag på de flesta skolor för 
att se t i l l att läxläsning kan rymmas inom ramen för kommunens ordinarie budget. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar att kontorets förslag t i l l yttrande ska bytas ut mot ett nytt förslag t i l l 
yttrande där motionen föreslås avslås och att att-satsen därmed ändras ti l l att avstyrka motionen. 

Clemens Lilliesköld (V) yrkar med stöd av Ulrik Wärnsberg (S) och Frida Johnsson (MP) att 
motionen ska tillstyrkas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Clemens Lillieskölds (V) yrkande mot eget 
yrkande och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§36 

Anmälningsärenden 
UAN-2014-0023 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälningsärenden. 

§37 

Inbjudningar 
UAN-2014-0024 

Förligger inbjudningar från Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare (BUS) til l BUS-
dagarna 2014, 10-11 april 2014 i Kolmården och från Konsument vägledarnas förening och 
Konsumentverket t i l l Konsumentdagarna 2014, 13-15 maj 2014 i Örebro. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§38 

Uppföljning ekonomiskt bistånd 2014 
UAN-2014-0066 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bortlägga ärendet ti l l nämndens sammanträde den 20 mars 2014. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ärendet ska bordläggas t i l l nästa 
sammanträde den 20 mars 2014. 

Uppsala 
« " K O M M U N 

§39 

Information från enheterna Socialtjänst-försörjningsstöd och Navet Uppsala 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet ti l l nämndens sammanträde den 20 mars 2014. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ärendet ska bordläggas ti l l 
nämndens sammanträde den 20 mars 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§40 

Av ledamöterna aktualiserade frågor 
UAN-2014-0026 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet t i l l nämndens sammanträde den 20 mars 2014. 

Sammanfattning 
Ulrik Wärnsberg (S) aktualiserar fråga om barnfamiljer med socialbidrag. Ulrik Wärnsberg (S) vill 
att nämnden får en redogörelse över hur andelen och antalet barnfamiljer bland socialbidrags
hushållen har förändrats över tid, och skälet t i l l att barnfamiljer lämnar socialbidragsberoendet. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med stöd av övriga nämnden, att ärendet ska bordläggas ti l l 
nämndens sammanträde den 20 mars 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-02-20 

§41 

o 

Årsrapport Kommunala informations- och uppföljningsansvaret, 2013 

Kommunen ansvarar för att följa upp alla mellan 16 och 19 år som inte är inskrivna i 
gymnasieskolan. 

Samlad väglednings studie-och yrkesvägledning inom det kommunala informationsansvaret 
kontaktar de ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljnings ansvaret genom brev och/eller 
telefon och erbjuder vägledningssamtal, informerar om studievägar, vägar t i l l arbete/praktik eller 
annat som ungdomen är i behov av. Man upprättar en individuell handlingsplan baserad på 
erfarenheter, förutsättningar, intresseområden och mål, lotsa ti l l önskad aktivitet och vara ett stöd 
för ungdomen genom hela processen. 

Två studie- och yrkesvägledare har träffat 166 ungdomar som tillhört målgruppen under 2013. Av 
dessa var 73 flickor och 93 pojkar. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



fel I 

1̂ 
Reservation i form av särskilt yttrande 

UAN 2014-02-20 

Ärende 3.2: Årsbokslut för 2013 

För årsbokslut 2013 vill vi anföra reservation i ärendet i form av ett särskilt yttrande. 

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 7,5 mnkr. Bakom detta positiva resultat döljer sig 
ett stort underskott för försörjningsstöd och bostadssocial verksamhet på -55,1 mnkr. Det är 
således flera verksamheter som visar ett överskott för att täcka detta stora underskott t i l l ett 
totalt positivt resultat för nämnden. 

Kostnaderna för utbetalat försörjningsstöd har ökat med 2,8 mnkr till 234,5 mnkr, och 
kostnaderna för bostadssociala hyror har ökat t i l l 14,1 mnkr. 

Uppsala har en hög andel hushåll som får bistånd under lång tid. Kostnadsläget på 
bostadsmarknaden, som påverkas av närheten t i l l Stockholm, innebär även att hyresnivåerna i 
kommunen höjer kostnaderna för utbetalt socialbidrag. 

Totalt har under hela året 2013 ca 4 700 hushåll fått försörjningsstöd någon gång under året. 
Detta innebär ca 5 000 vuxna och 2 500 barn, eller 3,9 % av befolkningen. 

Under årets sista månad var det drygt 2 400 hushåll som fick försörjningsstöd. Arbetslöshet är 
alltjämt den främsta orsaken. Drygt 1 000 hushåll eller 42 % söker socialbidrag på grund av 
arbetslöshet. 

Ungdomar upp till 24 år som sökte försörjningsstöd ökade under sommaren til l 500 hushåll 
för att sedan minska något t i l l årsskiftet till 430 hushåll. Den vanligaste orsaken för ungdomar 
att söka försörjnings stöd är arbetslöshet. Ca 50 % av de ungdomar som söker. 

Detta är en avspegling av det problem som Arbetsförmedlingen pekar på. Gruppen arbetslösa 
utgörs nu sedan år 2007 til l största delen av de utsatta grupperna. Til l de utsatta grupperna på 
arbetsmarknaden räknar Arbetsförmedlingen: ungdomar med bristfällig utbildning, utrikes 
födda, funktionsnedsatta och arbetslösa äldre än 55 år. Tidigare har dessa grupper inte varit 
flest bland de arbetslösa, men nu är det dessa grupper som dominerar bland de arbetslösa. V i 
riskerar att få en alltmer uppdelad och polariserad arbetsmarknad. 

Detta visar sig också i att arbetslösa med mycket långa perioder av arbetslöshet ökar. Enligt 
Arbetsförmedlingen har nu var fjärde arbetslös varit utan arbete mer än tre år de senaste 10 
åren. 
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Detta innebär ett misslyckande i den statliga arbetsmarknadspolitiken. En passivitet i stället 
för aktiva åtgärder som innebär en övervältring av kostnader på kommunerna i form av ökade 
socialbidragskostnader. Detta är konsekvenserna av den nya arbetslinjen som den borgerliga 
alliansen tillämpar. Och de som förlorar på detta är de arbetslösa. 

Som exempel kan nämnas att antalet arbetslösa personer som får en arbetspraktik via 
Arbetsförmedlingen har minskat kraftigt sedan 2010. Ar 2010 hade ungefär 350 personer 
arbetspraktik vilket är nästan 250 fler personer än vad som hade arbetspraktik via 
Arbetsförmedlingen i början på 2013. 

Vi kan konstatera att trots den relativt gynnsamma arbetsmarknaden i Uppsala, har den 
borgerliga majoriteten misslyckats med att föra en politik som ger fler människor möjlighet 
att kunna få en egen försörjning. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V) 
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Ärende 4.1: Motion av Hona Szatmåri Waldau och Lars-Håkan Andersson 
(båda V) om läxläsning i skolan 

I en motion föreslår Hona Szatmåri Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om 
läxläsning i skolan att en pilotverksamhet ska startas för att pröva att ha en läxläsning 
integrerad i skolans verksamhet. 

V i vil l reservera oss mot den borgerliga majoritetens beslut om att föreslå att denna motion 
ska avslås. 

V i vil l istället att det ursprungliga förslaget till yttrande från nämnden, som innebär ett 
tillstyrkande skulle bli nämndens yttrande til l kommunstyrelsen. Det ursprungliga yttrandet 
återges här: 

Yttrande över motion väckt av Hona Szatmåri Waldau och Håkan Andersson 
båda (V) om läxläsning i skolan, dnr KSN-2013-1350 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden håller med om motionärernas intentioner, nämligen att 
alla ungdomar ska ges möjligheter att klara av skolarbetet. 

På flera kommunala och fristående såväl grund- som gymnasieskolor skolor finns sedan tidigare 
läxhjälp eller stöd utanför lektionstid antingen genom skolans försorg och inom budget eller via 
någon organisation. Läxläsningsstödet, som bedrivs på skolorna är ett viktigt kunskapsstöd. 

Sedan 2007finansierar nämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ett projekt med 
läxhjälp via internet, kallat LxCoach. Elever i Uppsalas kommunala och fristående grund- och 
gymnasieutbildningar ges möjlighet att via internet ställa frågor om matematik till en så kallad 
läxcoach, som är studenter från civilingenjörsprogrammet samt från lärarutbildningen. Hösten 
2012 var det 290 elever som använde sig av tjänsten mot 324 hösten 2011. Nedgången berodde 
troligen till stor del på tekniska problem, som nu avhjälpts. 

Nämnden har förstått att Rotundaskolan i Västerås har organiserat sin undervisning och sitt 
arbete på ett lite annorlunda sätt än de flesta andra skolor har. Arbetet är organiserat så att 
eleverna ska inhämta den kunskap de behöver under skoldagen. För de elever, som inte hinner 
detta finns "studiestuga" en eftermiddag i veckan efter lektionstid. Antalet lektionstimmar ryms 
inom skollagens angivande av maximal tid för den obligatoriska verksamheten. 



I Uppsala har en gymnasiefriskola samma metodik som Rotundaskolan, det vill säga tanken är att 
eleverna ska kunna inhämta kunskap under lektionstid. För de elever som behöver finns även här 
en "studiestuga " där fokus ligger på hjälp i matematik, svenska och engelska men där eleverna 
kan få hjälp i alla ämnen. 

Nämnden anser att motionäremas förslag med ett projekt med integrerad läxläsning är intressant 
och väl värt att pröva och tillstyrker däiför förslaget. Nämnden uppfattar att motionärernas 
förslag gäller grundskolan inom Styrelsen för vård och bildning. Eftersom mer än 10 procent av 
grundskolans elever inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program föreslår nämnden 
att även en gymnasieskola ska utses till pilotskola för projektet. 

Pilotprojektet kan medföra extra, kostnader, som inte ryms inom nämndens nuvarande budget. Om 
kommunfullmäktige beslutar enligt motionärernas förslag utgår nämnden ifrån att special-
destinerade medel tillskjuts. 

Om integrerad läxläsning ska permanentas inom gymnasieskolan kan skoldagen och 
undervisningen behöva organiseras om jämfört med hur den ser ut i dag på de flesta skolor för att 
rymmas inom ramen för kommunens ordinarie budget för grund- respektive gymnasie
verksamheten. 

Vi menar att motionen bör tillstyrkas. 

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

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet 

Frida Johnsson (MP) Clemens Lilliesköld (V) 
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